
 

  

 

Kære alle  

Nyhedsbrev #6 – alle nyhedsbreve placeres på blog 

Efter en forhåbentlig god sommerferie er her et nyhedsbrev med lidt 

opsamling. 

Kæmpe fokus på iværksætteri i Danmark! 

Nyhedsbrev for August 2012 

Du kan læse om følgende 

1 Bizspark fordele  

2 Fuld fokus på iværksættere 

3 Nyheder 

4 Bing fund m.m. 

5 Arrangementer 

6 Links til mere information 

 

Skab succes og Vækst 

 

 

Velkommen  

MICROSOFT DANMARK  

DEVELOPER & PLATFORM EVANGELISM   

August, 2012 

Find hjælp, få hjælp, udbyg netværket, kom videre med dit firma eller blot 

igang, udvid din viden og deltag i en nærmest historisk begivenhed. 

Sådan starter min blog om projektet Skab succes og Vækst. 

Et projekt, der sætter fuld fokus på IT iværksættere.  

 Startups, studerende og arbejdsledige der vil ind i den verden samt 

det eksisterende erhvervsliv samles til 10 ugers fuld fokus allokeret 

lokalt – Regionsvist.  

De første 10 uger starter i Nord og er placeret i Aalborg. Dernæst 

fortsætter vi i Midt – i Århus og derefter videre.  

 Synlighed for dig, dit firma og skaf de rette kontakter 

 Næsten alle organisationer og instanser der hjælper IT iværksættere 

er med samt PR lokalt og nationalt. Det er en unik chance for at 

komme videre. 

 

Se program og hvordan du tilmelder dig på www.itgrowth.dk 

Fuld Fokus på Tech iværksættere 

Ny energi - 

Frisker lige et par fordele ved  Bizspark op  

1) Få (=gratis) en Azure konto for ca 20.000 kr’s værdi PER PERSON 

i firmaet. 

2) Få fortalt historierne bredere = promovering/marketing. 

3) Netværk – muligheder for hurtigere tilgang til hjælp, Udvide 

forretningsmuligheder i DK og udlandet. 

4) Events om nyttig viden, investorer, vækst osv osv 

NETVÆRK, NYE FORRETNINGSMULIGHEDER, MARKETING er nøgleordene 

udover GRATIS LICENSER 

HUSK at tilmelde dig nyhedsbreve –log ind med LiveID 

 Brug Bizspark fuldt ud 

 

http://anorgaard.wordpress.com/nyhedsbreve-arkiv/
http://anorgaard.wordpress.com/2012/08/11/422/
file:///C:/Users/anno/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.itgrowth.dk
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/SubCntDefault.aspx?lcid=1033
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IAMCP og Bizspark 

Microsoft Bing Fund  

Nyheder 
Og Nyhedsbreve sendes KUN til dem som signer op til det.  

Så sørg for at registrere dig på de relevante her 

Bl.a er der mange nyheder om  

Win8 – flere events der hjælper dig igang – tjek events 

Azure – nu også med Iaas mulighed (infrastruktur as a service) 

Phone – kom på markedspladsen med din app. Stærkt voksende 

Og har du en god historie om en af disse platforme så skriv til mig, da vi 

sender disse med i de forskellige nyhedsbreve. 

 

IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners) er den 

eneste globale organisation, der tilbyder Microsoft Partnere, på tværs af 

kompetencer, hjælp til udvikling af deres virksomhed. 

 

IAMCP har flere end 4.000 medlemmer i mere end 40 lande. Vi hjælper i høj 

grad med at skabe forretning partnerne imellem og rådgiver gerne omkring 

optimal udnyttelse af samarbejdet med Microsoft. IAMCP er højt prioriteret 

hos Microsoft både internationalt og nationalt. 

 

IAMCP har tæt kontakt til det politiske miljø både i Danmark og EU bl.a. via 

årlige møder i Bruxelles hos Microsoft og EU Parlamentet. 

 

IAMCP ønsker også at hjælpe nye entreprenører med at komme godt i 

gang med deres samarbejde med Microsoft. 

 
Tilbuddet til medlemmer består også af en lang række både faglige og 

sociale events henover året. 

 

Det årlige medlemskontingent andrager kr. 2.000 ekskl. moms pr. person. Du 
får som BizSpark medlem 50% rabat på denne pris. 

 

Du kan læse mere om IAMCP Danmark her: www.iamcp.dk  

 

Du kan registrere dig som medlem her  

 

Hos IAMCP finder du måske lige præcis den partner eller netværkskontakt, 

der kan være medvirkende til, at du lukker din næste ordre! 
 
 

 Nyhedsbreve – sign op 

 

IAMCP 

og  

Bizspark  

Ifluenze.dk  

Funding – og andre services 

Microsoft går investorvejen. 

Som www.trendsonline.dk skrev så har MS nu også en investor fond. Bing 

Fund. En ny mulighed er åbnet, men for nu kræver det at dit firma har 

etableret sig i USA. Her er en svar på de fleste spørgsmål 

Social marketing/ mobil TV. 

Ifluenze.dk, Bizspark partner, har udviklet en smart til B2B filmpræsentationer 

til deling via nettet også via mobilen. Man kan ikke få marketing nok og 

endnu vigtigere, den som er effektiv. Jeg har valgt at angive en selvstændig 

blogpost om ifluenze.dk. Har du også en service du mener kan være til gavn 

i dette fora medtager jeg det gerne. Læs om ifluenze her. 

Bizspark Facebook side 

Endnu en mulighed for at sprede kendskabet til din virksomhed udover at 

der er en del gode diskussioner og infomationer. 

facebook.com/bizspark 

 

http://www.microsoft.com/danmark/om/nyhedsbreve.aspx
http://www.iamcp.dk/
http://www.iamcp.dk/
http://www.microsoft.com/bizspark/Offers/IAMCP.aspx?WT.mc_id=IAMCP_offer
http://www.trendsonline.dk/
http://blogs.technet.com/b/bizspark_group_blog/archive/2012/07/10/your-questions-about-bing-fund-answered.aspx
http://anorgaard.wordpress.com/2012/08/13/ifluenzedk-sociale-medie-pa-den-effektive-made/
https://t.co/wbGSL5sP
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App tour/Tech talk   15. august   Hellerup  Tilmeld her 

App Tour/Tech talk   29. august   Hellerup  Tilmeld her 

SQL Rally Nordic  1-3 oktober   Kbh  mere info her 

Campus days  31 oktober-1 november  Kbh  Mere info her 

Andre events – tjek også: 

 www.lanyrd.com 

www.ITB,dk 

www.connectDanmark.dk 

www.iværksætteren.dk 

(Jeg samler links på bloggen). 

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/ 
 

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://bit.ly/apptour15aug_be2
http://bit.ly/apptour15aug_be2
http://bit.ly/apptour29aug_be2
http://www.sqlpass.org/sqlrally/2012/nordic/
http://www.conferencemanager.dk/campusdays2012/
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/

