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FW Insight er FinansWatchs videntilbud, der ved siden af vores løbende nyhedsdækning tilbyder fordybelse
og ny indsigt på en række centrale områder i den danske finanssektor.

Som FW Insight -abonnent modtager din virksomhed vores fire store rapporter/målinger, herunder særkørsler
på egen virksomhed og gratis billetter til vores konferencer.
Derudover resultater af vores faste årlige surveys om hhv. pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionsselskaber.

I 2018 indebærer det følgende større analyser og konferencer:
APRIL 2018

MAJ 2018

BESKRIVELSE: Den digitale transformation ændrer både
forretningsmodeller og konkurrentbilledet i den finansielle
sektor. Men hvor langt er finansvirksomhederne med at omstille
sig til den ny virkelighed? FinansWatch og analyseinstituttet
Wilke måler finansvirksomhedernes digitale modenhed.
Resultaterne bliver præsenteret i en rapport, og årets digitale
finansvirksomheder kåret på en konference primo april,
hvor den digitale transformation er på dagsordenen.

BESKRIVELSE: Vi analyserer og vurderer finansvirksomhedernes
nøgletal fra 2017 og kårer vinderne inden for en række forskellige
kategorier. Resultaterne og meget andet bliver samlet i rapporten
“Årets finansvirksomhed”, og vinderne bliver udpeget på en
konference til maj, hvor der desuden er oplæg fra en række
nøglefigurer i den finansielle sektor.

Digital Finans 2018
– Rapport, konference og kåring

SOM INSIGHT-ABONNENT FÅR DU: Rapporten
samt 3 gratis billetter til konferencen + 25 pct. rabat på de
efterfølgende billetter.

Årets finansvirksomhed
– Rapport, konference og kåring

SOM INSIGHT-ABONNENT FÅR DU: Rapporten
3 gratis billetter til konferencen + 25 pct. rabat på de
efterfølgende billetter.
Læs videre

2018
SEPTEMBER 2018

NOVEMBER 2018

BESKRIVELSE: FinansWatch og analyseinstituttet Wilke tager
temperaturen på finansvirksomhedernes image. Vi måler blandt
andet din virksomheds lokale image i forskellige dele af Danmark.
Resultaterne analyseres og præsenteres i en rapport.

BESKRIVELSE: Hvilket image har din virksomhed internt i
finanssektoren? FinansWatch og analyseinstituttet Wilke måler
finansvirksomhedernes image blandt de ansatte i branchen.
Hvor vil personer i finanssektoren helst arbejde, hvor er de bedste
karrieremuligheder, og hvem betaler den bedste løn?
Resultaterne analyseres og præsenteres i en rapport.

Finansimage 2018
– Rapport

SOM INSIGHT-ABONNENT FÅR DU:
Rapporten

Medarbejderimage 2018
– Rapport

SOM INSIGHT-ABONNENT FÅR DU:
Rapporten

Vil du høre mere om FW INSIGHT?
Kontakt Lars Bräuner på tlf. 7171 7433 eller lars@infowatch.dk
•
•
•
•

Rapporterne bliver leveret i PDF
FW Insight-abonnement forudsætter et almindeligt FinansWatch-abonnement
Indholdet af FW Insight i 2019 offentliggøres i fjerde kvartal 2018
Vi tager forbehold for, at konferencer kan blive aflyst

