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Glædelig Jul og godt nytår  

Nyhedsbrev for November 2012 

Du kan læse om følgende 

1 Efter uge 46!  

2 Webudviklings kurus 

3 Nordic startup Award 

4 Varm Krokodille  

5 Danish App Lab 

6 Arrangementer 

7 Links til mere information 

 

Web udvikler? 

 

 

Velkommen  

MICROSOFT DANMARK  

DEVELOPER & PLATFORM EVANGELISM   

November, 2012 

 

Der blev holdt WOWZAPP – et verdensomspændende Hackathon med 110 

deltagere fra Danmark. På verdensplan blev det til 17000 deltagere fordelt 

på mere end 100 lande. 

Det gentager vi helt sikkert igen. Se vinderne HER 

Det var en god start på UGE46, som bød på rigtig mange aktiviteter.  

Afsluttende med startupweekend i Kbh, Århus og Aalborg samtidigt.  

Der har været megen skriverier om ugen og det skal naturligvis fortsætte. 

Derfor skal du endelig komme med din historie. I den kommende mdr sætter 

jeg fokus på historier og har bl.a optaget en række videoer der publices flere 

steder. 

www.Trendsonline.dk skriver også en række gode historie. 

 

UGE46 og hvad nu? 

Survey – hvordan kan vi bedst hjælpe? 
Mange tak for stor deltagelse i den survey jeg foretog i forrige nyhedsbrev. 

Da Bizspark hele tiden får nye medlemmer lader jeg lige linket være åbnet 

så flere kan deltage. Det er HJÆLP til selvhjælp. Så jeg ved hvor vi skal sætte 

ind TAG Survey her  

HUSK at tilmelde dig nyhedsbreve –log ind med LiveID  

 Kom med din historie 

 

 

Nathan Totten kommer til Danmark d. 12/12 – og vi holder i den anledning 

en såkaldt WebCamp, hvor Nathan tager os ind i Webudviklings tools, 

muligheder og gennemfører Hands-on øvelser med jer.  

Kurset er én dag, holdes i Nokia’s bygning i Sydhavnen. Pladserne er 

begrænset – det er gratis at deltage, men registrering er nødvendig.  

Tilmeld dig HER 

Webudviklings kursus - Gratis 

http://anorgaard.wordpress.com/nyhedsbreve-arkiv/
http://www.trendsonline.dk/
http://www.surveymonkey.com/s/FJ5LHW9
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/SubCntDefault.aspx?lcid=1033
https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032537840&Culture=da-DK&community=0
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Nordic Startup award 

Finale  

 

 

 

Nordic startup Award 

Finalisterne er fundet og den nordiske dyst finder sted 6. december ved en 

større event om aftenen. Du kan deltage i festlighederne ved at tilmelde dig 

her 

Dette er en af de events vi har med i Itgrowth (skab succes og Vækst) 

projektet – hvor flere grupper mødes, netværker og får muligheder de ikke 

lige får andre steder.  

 Synes om på Facebook: Skab succes & Vækst 

 

 

 

 

Ny Konference til Januar – Varm krokodille 

Warm crocodile 16-17 Januar.  

For de hurtige er der en speciel invitation til en superfest også (de første 200) 

– og derudover kan I komme med til en speciel pris på $835 ved at angive 

en promocode – Send mig en mail 

Det er en fantastisk mulighed for at deltage i enverdensklasse konference – 

og så i DK.  

Tilmelding og mere information: Se her 

 

 

Nordic Startup Awards  

Support og mulighed for Funding 

Danish App Lab er placeret i Nokia’s gl. Bygninger i sydhavnen og her kan 

du ansøge om at få plads. Det kræver du har en god idé til en app på 

windows phone og/eller Windows 8. Hvis ideen er rigtig god hjælper 

Microsoft dig med matchmaking (Hvilke profiler mangler du), Mentoring, og 

med at søge funding i App Campus. Derudover tilbydes alle der er der at 

deltage i talks og arrangementer samt naturligvis det netværk der er samlet 

der. 

På Torsdag d. 29/11 er der LAUNCH og alle er velkommen. Agendaen er: 

12.15-13.15: mulighed for deltagelse i TechTalk af Thomas Martinsen fra 

Blue Fragments om Windows Phone 8. 

13.30-14.00: korte oplæg v/ følgende personer:  

 Niels Soelberg, adm. direktør, Microsoft 

 Peter Ib, adm. direktør, NOKIA 

 Prorektor Inger Askehave, Aalborg Universitet 

 Uddannelsesminister Morten Østergaard 

 Lars Buch, adm. direktør, Startupbootcamp Copenhagen 

 Heartbroken App, brugere af Danish App Lab 

14.00-?: fri networking og mulighed for at høre mere om Danish App Lab 
og de mange muligheder, som app-laboratoriet kan byde på. 
 

Kræver ingen tilmelding – bare mød op: www.danishapplab.dk 

 

 

 

 

 

Danish App Lab  

http://www.brementeater.dk/arrangementer/nordic-startup-awards-115
https://www.facebook.com/SkabSuccesOgVaekst
mailto:anno@microsoft.com
http://warmcrocconf.net/
www.danishapplab.dk


 

 

SIDE 3  

 

Nordic startup award  6. December   Kbh  Mere info her 

WEB Camp  12. december   Kbh  mere info her 

Warm Crocodile  16-17. Januar   Kbh  mere info her 

www.lanyrd.com 

www.ITB,dk 

www.connectDanmark.dk 

www.iværksætteren.dk 

(Jeg samler links på bloggen). 

 

Tidsplaner & relevante events i 2012 /2013 
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/ 
 

NY Azure side: http://www.windowsazure.com/da-dk/ 

 
 

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

 

 

Med Venlig hilsen 

Anette Nørgaard 

Bizspark& Dreamspark Champ (Startups & students) 

Developer and platform Evangelism 
Microsoft Danmark 

http://www.brementeater.dk/arrangementer/nordic-startup-awards-115
https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032537840&Culture=da-DK&community=0
http://warmcrocconf.net/
http://www.lanyrd.com/
http://www.itb,dk/
http://www.connectdanmark.dk/
http://www.iværksætteren.dk/
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://www.windowsazure.com/da-dk/
http://anorgaard.wordpress.com/

