


QUANDO O FUTURO 
SE TORNA O 
PRESENTE
A IT Insight vê todos os espaços recônditos e dá 
sentido ao amanhã. Estamos na interceção entre o 
Presente e o Futuro. Ocupamos o mesmo espaço das 
grandes inovações na nossa sociedade.
Podemos, por isso, dar um vislumbre do amanhã.



PARA QUEM  
EDITAMOS 
Antes de mais, para CIOs e diretores de TI. Na IT 
Insight preocupamo-nos com eles e com a forma como 
podem alcançar o seu máximo potencial em termos 
profissionais. Ao fazê-lo, estamos também a contribuir 
para o sucesso das suas empresas. Trabalhamos, por 
isso, para promover o intercâmbio de informação, 
criando um ambiente de cooperação nesta Revolução   
Digital que está a tomar conta de toda a 
sociedade, e também das empresas. 



COMO
EDITAMOS 
Folhear a IT Insight  é definitivamente uma experiência 
interativa de e-reading. Fundada sob a paixão de uma 
longa experiência de jornalismo tecnológico e de um 
amor pelo design, é uma fusão do melhor da web e do 
print. Através de um conteúdo selecionado e editado 
para envolver o leitor nas novas formas de mobilidade, 
dá ao anunciante novas possibilidades de engagement
sem perder o impacto de uma revista.



COMO
CHEGAMOS 
Mensalmente, a IT Insight chega aos decisores de IT 
da forma mais natural: em formato digital, onde melhor
visualizam, onde preferem ler, seja no seu próprio
computador ou num tablet, 
em formato ebook ou mesmo em
versão web. Não importa em que
dispositivo a leem: a IT Insight foi
pensada para uma ergonomia e 
usabilidade na era da mobilidade.



IT INSIGHT
SECÇÕES
EDITORAIS
IN DEEP A ANÁLISE 
Um tema pertinente e atual é
examinado à lupa, em nome de 
uma visão mais esclarecida.

CIO 2 CIO A OPINIÃO
Um CIO partilha mensalmente a 
sua visão sobre uma tema à sua
escolha.

ROUND TABLE O DEBATE 
Uma troca de ideias, frente a 
frente ou lado a lado, entre 
especialistas de várias áreas.

TRANSFORM O CASE STUDY
Exemplos do que de melhor se 
pratica in the field, com 
testemunhos esclarecedores.



IT INSIGHT
SECÇÕES
EDITORAIS
LEADERSHIP 
Porque um CIO é um Líder, e os
seus recursos mais importantes
não estão num rack

FACE 2 FACE A ENTREVISTA
Para conhecer, ler, ou ouvir as 
vozes líderes da digital age. 

XaaS A INDÚSTRIA 
Num sector onde a dinâmica do 
mercado é vertiginosa, a palavra é 
dada aos vendors

OUT OF THE BYTE
Porque a vida de um CIO não se 
pode resumir em algoritmos, uma
sugestão fora dos bytes



Know-How
A equipa à frente da IT Insight tem uma larga 
experiência em sistemas de informação, 
quer na sua componente empresarial, quer 
na de investigação e desenvolvimento, para 
além de um conhecimento consolidado ao 
longo de muitos anos nas áreas da Media 
de divulgação tecnológica e imprensa 
especializada em Sistemas de Informação.

Henrique Carreiro



ACCESS
INSIGHT
INTERACTION
O panorama dos media está em evolução  - e assim é 
a abordagem da IT Insight,  ao trazer-lhe um conjunto 
abrangente de ferramentas de liderança de marketing 
e de pensamento. Estas ferramentas vão ajudá-lo a 
envolver-se com uma audiência de executivos de TI de 
topo que se estão a mover rapidamente neste tempo 
de mudança.



itinsight.pt
info@itinsight.pt
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