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A szakirodalmi kutatás számos megnevezéssel illeti az ún. tech-gigászokat: „techszupersztárok“, „tech-konszernek“, „tech-gigászok“, „tech-óriások“, „tech-giants“,
„big tech“, „online-gigászok“, „digitális nagyvállalatok”. A tech-gigászokkal
összefüggésben gyakran használják a GAFAM8 mozaikszót. Emögött az alábbi
technológiai cégek rejtőznek: a Google LLC. (az Alphabet Holding Inc. anyacéggel),
az Apple Inc. (Apple), a Meta Platforms Inc. (Meta) (korábban Facebook Inc.), az
Amazon.com Inc. (Amazon) és a Microsoft Corporation (Microsoft). Többségük
székhelye a Silicon Valley-ben van.
Az öt GAFAM-vállalkozás 2021-ben a világ száz legértékesebb konszernje között az
első hét hely egyikén állt. Az Apple 2,515 milliárd EUR, a Microsoft 2,178 milliárd
EUR, az Alphabet 1,693 milliárd EUR tőzsdei értékkel rendelkezik. Sajtójelentések
szerint az Apple 2022 elején a tőzsdén jegyzett cégek közül elsőként elérte a 3 milliárd
USD tőzsdei értéket. A GAFAM-cégek együttesen évente több mint 800 milliárd
USD-t termelnek és így meghaladják Svájc népgazdaságának teljesítményét (GDP
2020-ban: 751,9 milliárd.).
A GAFAM mellett számos további technológiai konszernek keresik helyüket az
egészségügy területén, mint: a dél-koreai Samsung Group (Samsung), az amerikai
Intel Corporation (Intel) és NVIDIA Corporation (NVIDIA), a japán Sony
Corporation (Sony), valamint több kínai nagykonszern, a Huawei Technologies Co.,
Limited (Huawei), az Alibaba Group Holding Limited (Alibaba) és a Tencent
Holdings Limited (Tencent). Az egészségügy területén már meghonosodott cégek
közül is egyre többen foglalkoznak digitális egészségügyi ellátással. Többek között a
legértékesebb német vállalkozás, az SAP SE (SAP) (tőzsdei értéke: 149 milliárd
EUR), valamint a Siemens AG (Siemens) és leányvállalata, a Siemens Healthineers,
amely az SAP után 125 milliárd EUR tőzsdei értékkel ugyancsak a világ száz
legértékesebb konszernje közé tartozik, a holland Koninklijke Philips N. V. (Philips),
valamint az amerikai International Business Machines Corporation (IBM).
A tanulmány tizenhat tech-gigászt elemzett, amelyek lefedik az aktivitások skáláját
és a világ régióit. Ezek közül 2021 végén tizenhárom a tőzsdei érték szerint a világ
száz legértékesebb konszernje közé tartozott.

