
 

  

 

Kære alle  

Nyhedsbrev #3 – alle nyhedsbreve placeres på blog 

Strejke, sne og stort arrangement hænger ikke sammen, men ikke desto 

mindre var Mailtalk på podiet i Bruxelles til ”Fuelling The European Economy” 

event. Mailtalk var en af to startups, der fik taletid, og det skyldes ikke mindst 

at de var blevet udnævnt til månedens Cloudpartner sidste år i november.  

Læs her om Fuelling Europe 

Vil du også have mere sådanne muligheder, må vi nødvendigvis kende din 

virksomhed, så send mig nogle linier om din Business. 

Nyhedsbrev for Februar 2012 

Du kan læse om følgende 

1 Bizspark Plus  

2 Netværket 

3 Arrangementer 

4 Links til mere information 

 

 StartupBootcamp 

StartupCity, Århus 

Kan nominere dig til 

Bizspark Plus medlem. 

 

 

Velkommen  

MICROSOFT DANMARK  

DEVELOPER & PLATFORM EVANGELISM   

Februar, 2012 

Den 30. januar annoncerede Microsoft Bizspark Plus – en udvidelse af 

Bizspark programmet 

Konkret er det for startups der vil gøre brug af Azure, hvor startforbrug kan 

være en hemsko for at komme i gang. En startup kan nomineres til at få 

betalt op til $60.000 det første år og 50% det andet år, og herefter går vi 

udfra at der er kommet gang i forretningen  

En nominering kan ske enten via Microsoft selv men vi har også udnævnt to 

Bizspark Plus partnere med samme beføjelser. 

De to Bizspark Plus Partnere er: 

StartupBootCamp – www,startupbootcamp.dk 

Som kører et 3 mdr accelerator program igennem for potentielle startups.  

StartupCity, Århus www.startupcity.dk 

Som tilbyder startups fælles faciliteter, netværk, events og ligeledes skaber 

bedre rammer for succes for startups. 

 

Bizspark programmet udvides 

http://anorgaard.wordpress.com/nyhedsbreve-arkiv/
http://www.mailtalk.com/
http://www.microsoft.eu/entrepreneurship-and-smes/posts/innovation-means-start-ups-can-dream-big-from-day-one-cm2l.aspx
mailto:anno@microsoft.com
http://www.startupcity.dk/
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Arrangementer  

PitchTV 

Tiltag 
ComputerWorld udgav  denne artikel om at MS åbner for netværket til 

partnere. 

Og det har det været længe men der skal meget mere fokus på succes 

og vækst for nye såvel som eksisterende virksomheder. Derfor skal vi bruge 

de muligheder der er og i netværket er det nærmest uendeligt. 

1) Brug mulighederne i www.bizspark.com – Der er kommet meget 

fokus på at få fortalt om startups. Det er internationalt. 

2) Deltag i partner-netværksmøder med mulighed for at få skabt 

forbindelser enten til samarbejde, mersalg (add-on) eller link til 

kunder. TJEK Arrangementer. 

3) Brug de marketingsmuligheder du kan derudover: 

a) www.PitchTv.dk –Lav en VideoPitch/præsentation. Endnu en 

mulighed for at få fortalt sin historie – en rigtig god mulighed!!!!  

b) Benyt twittertags: #startup; @Bizspark, osv da der er en masse der 

følger disse.  

c) Link op på Linkedin og brug netværket til at få skabt relationer. 

Du behøver ikke at være en god netværker bare du kender én. 

BEMÆRK at vi på www.bizspark.com meget gerne vil fortælle historier om 

startups – send til mig 

Se denne blog/artikel om danske startups  PixelPandemic, Mailtalk og Little 

Beacon 

 

Trendsonline.dk som skriver om startups, miljøet og dækker mange af de 

iværksætterarranemter der er, står på spring for også at spede ordene om 

de danske bixspark medlemmer. Microsoft og Trendsonline har startet dette 

initativ for at få fokus på iværksættere og hjælpe til at skabe succes. 

Læs om Samarbejdet her  

Nævner det lige igen – Sign up på¨ 

Technet.dk og Msdn.dk  

Har du et godt arrangement skriver jeg også gerne om det. 

Her vil jeg nævne at MS afholder en større partnerdag sammen med IAMCP 

d. 17/4 (rykket fra marts) – HER er der FOKUS på NETVÆRK partnere imellem. 

Sæt kryds – mere info følger. 

Derudover holder Microsoft en række MØD MICROSOFT arrangementer, som 

I kan læse mere om her (29feb i Hellerup og 22mar i Århus) 

Endelig er der DDC (Danish Developer Conference) som er stedet hvis man 

vil have en teknisk opdatering på de nyeste Microsoft teknologier. 

 Brug netværket 

 

Trendsonline 

Partnerdag 

Mød Microsoft 

DDC 

Pixelpandemic 

Mailtalk 

Littlebeacon 

http://www.computerworld.dk/art/213352/microsoft-aabner-gigant-netvaerk-for-danske-ivaerksaettere
http://www.bizspark.com/
http://www.pitchtv.dk/
http://www.bizspark.com/
mailto:anno@microsoft.com
http://blogs.technet.com/b/bizspark_group_blog/archive/2012/01/31/the-vikings-are-coming.aspx
http://www.zombiepandemic.com/
http://www.mailtalk.com/
http://www.littlebeacon.com/
http://www.littlebeacon.com/
http://www.trendsonline.dk/2012/02/04/breaking-news-trendsonline-dk-laver-samarbejde-med-microsoft-bizspark/
http://technet.microsoft.com/da-dk/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/da-dk/default.aspx
http://www.iamcp.dk/
http://blogs.technet.com/b/partnerblog-dk/archive/2012/02/03/m-248-d-microsoft-seminar-29-februar-i-hellerup-eller-22-marts-i-197-rhus.aspx
http://www.danishdevconf.com/
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Danish Developer Conference  29. Februar 2012   Horsens  DDC 

Mød Microsoft  29. Februar 2012   Hellerup  link her 

PartnerDag (MS/IAMCP)  17. april 2012   Kbh  TBA 

Mød Microsoft  22. marts 2012   Århus  link her 

WPC - Toronto  8-12 juli 2012   USA  MSPartner 

Tidsplaner & relevante events i 2012  

(tjek også Technet.dk og MSDN.dk samt Partnerevent ) 

Links til mere information 

Microsoft Partner Network: https://partner.microsoft.com/danmark/partner 
 
MSDN i Danmark: http://msdn.microsoft.com/da-dk/default.aspx  
 
Nyhedsbrev: http://msdn.microsoft.com/da-dk/dd794848  
 
Communities: http://msdn.microsoft.com/da-dk/aa497440  
 
Visual Studio: http://www.microsoft.com/visualstudio/da-dk 
 
BizSpark Linkedin: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2702918 
BIZSPARK:  www.Bizspark.com 
 
GOD Azure side: http://www.microsoft.com/windowsazure/offers/ 
 

Blog for ISV’er/startups: http://anorgaard.wordpress.com/ 

 

Med venlige hilsner 

Anette Nørgaard og Team. 
 

https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/LMS_ActDetails.aspx?UserMode=0&ActivityId=771137
https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/LMS_ActDetails.aspx?UserMode=0&ActivityId=771137
http://blogs.technet.com/b/partnerblog-dk/archive/2012/02/03/m-248-d-microsoft-seminar-29-februar-i-hellerup-eller-22-marts-i-197-rhus.aspx
http://blogs.technet.com/b/partnerblog-dk/archive/2012/02/03/m-248-d-microsoft-seminar-29-februar-i-hellerup-eller-22-marts-i-197-rhus.aspx
https://partner.microsoft.com/us/40018508
http://technet.microsoft.com/da-dk/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/da-dk/default.aspx
https://partner.microsoft.com/danmark/
https://partner.microsoft.com/danmark/partner
http://msdn.microsoft.com/da-dk/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/da-dk/dd794848
http://msdn.microsoft.com/da-dk/aa497440
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2702918
http://www.bizspark.com/
http://www.microsoft.com/windowsazure/offers/
http://anorgaard.wordpress.com/

