OVER EQUINIX MIDDLE EAST
Equinix Middle East is op 1 januari 2013 gestart met het leveren van colocatie, interconnectie
en managed services in het Midden-Oosten. Met meer dan 30 medewerkers levert Equinix
vanuit Dubai diensten aan onder andere financials, telecombedrijven en content providers.
Het datacenter van Equinix Middle East in Dubai heeft met de aanwezigheid van 30 telecom
carriers de hoogste carrier dichtheid in de regio. Zowel global Tier 1 carriers als regionale carrier
bedrijven hebben hun netwerkverbindingen naar het Equinix datacenter in Dubai gebracht.
Minkels levert in Dubai de benodigde datacenter infrastructuur, met de vertrouwde Minkels
look-and-feel en kwaliteit die klanten van Equinix wereldwijd gewend zijn.

MANAGING DIRECTOR JEROEN SCHLOSSER
Jeroen Schlosser, een Nederlander met een lange geschiedenis in de datacenter industrie,
is sinds de start van Equinix Middle East en de opening van het datacenter in Dubai de
“Het is fijn om in zo’n nieuwe regio in het
Midden-Oosten een gestandaardiseerde
infrastructuur met Minkels oplossingen te
hebben.”

Minkels zorgt wereldwijd
voor een identieke Equinix
look-and-feel, ook in Dubai
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Managing Director van deze organisatie. Voorafgaand aan de huidige pioniersrol was hij
mede-eigenaar van Compertius, een ontwikkelaar van energie-efficiënte datacenters uit
Amsterdam. Van 1999 tot 2009 was hij Operations Director van colocatie services provider
TelecityGroup Netherlands.
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