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Missie Bureau Terdege
Bureau Terdege wil de beste gespecialiseerde 
organisatie zijn opererend op het snijvlak van Market 
Research, Public Affairs en Public Relations.

Ons aanbod is toegespitst op de wensen en behoeften 
van online dienstverleners en aanverwante sectoren 
die inzien dat permanente ontwikkeling van kennis 
en aanbod noodzakelijk zijn zich in positieve zin te 
onderscheiden.

We zetten ons volledig in voor elke klant en dragen 
actief bij aan zijn doelstellingen door het aanbieden 
van de grootst mogelijke deskundigheid, loyaliteit, 
beschikbaarheid en integriteit.

We streven een betrouwbaar en herkenbaar baken 
voor de klanten te zijn.

Bureau Terdege biedt de unieke combinatie van 
market research, public affairs en public relations.

Bureau Terdege: de juiste inzet van market 
research, public affairs en public relations voor 
online dienstaanbieders

Bureau Terdege

Lage Bos 14
1974 TA Velsen

info@bureauterdege.nl
www.bureauterdege.nl



Gedegen marktkennis en een goed overzicht van 
actuele gebeurtenissen zijn onmisbaar voor elke 
organisatie. Het is belangrijk omdat alleen zo de 
impact van gebeurtenissen en kansen die het de 
organisatie biedt tijdig zijn in te schatten.

Het bijhouden van deze kennis is echter een 
intensief proces. Intensief, omdat er veel bronnen 
zijn om te raadplegen waarbij het kaf van het koren 
gescheiden moet worden.

Voor veel organisaties is dit niet 
de core business en ontbreken de 
middelen en de kennis. Daardoor 
spelen ontwikkelingen zich te 
vaak buiten het blikveld van de 
onderneming af. Met gemiste kansen 
als resultaat.

Dit neemt niet weg dat veel ondernemers zich 
wel terdege realiseren dat het beschikken over 
deze kennis voordelen kent. Meest voor de hand 
liggend is het hebben van een kennisvoorsprong 
op de concurrentie. Maar ook het rationeel kunnen 
bepalen van de impact van trends op de business 
geldt als een pluspunt.

Bureau Terdege opereert al jaren op de markt van online 
dienstaanbieders (w.o. hosters, datacenters) en heeft 
deze gedetailleerd in kaart gebracht. Ontwikkelingen 
worden dagelijks gevolgd, geïnterpreteerd en in een 
bredere context geplaatst. Vertaald naar de behoefte en 
wensen van de klant wordt de informatie vervolgens op 
een praktische en heldere wijze gepresenteerd.

Bureau Terdege biedt hiermee een alternatief voor een 
eigen onderzoeksafdeling. Het aanbod bestaat uit de 
volgende elementen:

Weekly Management Letter
Wekelijks stuurt Bureau Terdege een ‘digest’ van de 
belangrijkste nieuwsberichten uit verschillende bronnen. 
Na een korte omschrijving wordt het bericht in de juiste 
context geplaatst, rekening houdend met meerdere 
invalshoeken.

Bi-weekly Market Intel
Om de week besteedt Bureau Terdege extra aandacht 
aan een specifiek onderwerp of trend. Een heldere 
uitleg over meerdere pagina’s beschrijft de impact op de 
organisatie of de sector. De kansen en bedreigingen die 
hierdoor ontstaan worden apart benoemd. De Bi-Weekly 
is ook het document waar nieuwe wet- en regelgeving 
voor online dienstaanbieders wordt uitgelegd.

De actuele informatie van Bureau Terdege vormt 
een praktische en waardevolle aanvulling op de 
basiskennis voor elke lijnmanager of CEO. De 
informatie is tevens gebruiken voor:
• actuele gespreksonderwerpen met het team
• als basis voor new business opportunities
• het informeren van klanten
• het informeren van het legal of technisch team
• het uitoefenen van invloed op processen

Bureau Terdege selecteert voor elke klant uitsluitend 
informatie die past bij het vooraf besproken 
informatieprofiel. Elke uitgave is daarmee origineel 
waardoor Bureau Terdege zich onderscheidt van de 
reguliere leveranciers van sector-nieuwsbrieven.

Door de gerichte duiding zijn deze berichten ook 
te gebruiken als basis voor externe communicatie 
zoals nieuwsbrieven, bedrijfsblogs, persberichten of 
advertorials. Desgewenst kan Bureau Terdege deze 
activiteiten van de klant overnemen, bijvoorbeeld 
als de eigen capaciteit tijdelijk ontoereikend is.

De informatie van Bureau Terdege zorgt voor 
een beter geïnformeerde organisatie tegen een 
aantrekkelijk tarief. Neem contact op met Bureau 
Terdege om deze dienstverlening te bespreken.

Bureau Terdege biedt overzicht
     op actuele marktinformatie en benoemd
           de kansen voor uw organisatie
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