
 

  

   

Kære alle  

Nyhedsbrev #7 – alle nyhedsbreve placeres på blog 

Dette er et lidt anderledes nyhedsbrev – da det kræver jeres deltagelse og 

er HJÆLP TIL SELVHJÆLP 

 

Nyhedsbrev for September 2012 

Du kan læse om følgende 

1 Selvhjælp!  

2 Win8,Phone, Azure 

3 Skab succes og vækst 

4 Nordic startup Awards 

5 Arrangementer 

6 Links til mere information 

 

Kom igang med Win8, 

WinPhone og Azure 

 

 

Velkommen  

MICROSOFT DANMARK  

DEVELOPER & PLATFORM EVANGELISM   

September, 2012 

Vil du være med i front på Windows8 – så er det nu. Tjek bloggen med de 

aktiviteter du kan deltage i – helt gratis, men begrænset pladser!!!! 

Udvikler du til smartphones – er der et starter-Kit for at udvikle til 

WindowsPhones. Hent det her 

Hvorfor drifte dine applikationer selv, når du kan få det gjort via Azure. 

Ovenikøbet med en gratis konto. Prøv det af. Sådan gør du 

Sign up idag og vær med på de træninger vi sætter op – fysiske såvel som 

online  

Windows8, Windows Phone og Azure 

Survey – hvordan kan vi bedst hjælpe? 

Vi har gang i mange aktiviteter og ofte fanger vi ikke altid den information 

der kan være vigtig og nyttig. I relation til Microsoft og jer som del af Bizspark 

programmet vil jeg gerne optimere de tilbud vi og andre tilbyder, men det 

kræver at jeg kan målrette budskaberne. 

Derfor er der lavet denne survey og det er naturligvis helt op til jer om I vil 

udfylde den. Jeg vil tage udgangspunkt i besvarelserne fremover til at 

invitere, promovere og i det hele taget til at investere tid og muligheder med 

TAG Survey her  

HUSK at tilmelde dig nyhedsbreve –log ind med LiveID 

 Hjælp til selvhjælp 

 

http://anorgaard.wordpress.com/nyhedsbreve-arkiv/
http://msdn.microsoft.com/da-dk/ff380145
http://anorgaard.wordpress.com/2012/03/21/330/
http://www.surveymonkey.com/s/FJ5LHW9
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/SubCntDefault.aspx?lcid=1033
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SKAB SUCCES 

 OG VÆKST  

 

 

 

Deltag og forøg din forretningsmuligheder. 

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 Midt og er placeret i Århus. Dernæst 

fortsætter vi i Aalborg, Kolding og København.  

 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. Tjek Landkortet: her 

 Synes om på Facebook: Skab succes & Vækst 

SØGES: Startups der vil på scenen og fortælle sin historie og/eller skrives om. 

Send email her 

 

Startup awards - Nordic focus 

Nyt initiativ for at samle de nordiske startups 

Tjek Facebook: Nordic startup Awards 

Du kan stemme på de cool startup, deltage i event og i det hele taget være 

med hvor det sker. 

 

Nordic Startup Awards  

Masser af events 

Efteråret byder på et hav af events både business, teknisk og større 

konferencer. 

Tjek disse sitets (har også listet nogle af dem efterflg) 

http://www.itgrowth.dk/Komevent 

Technet.dk og MSDN.dk samt Partnerevent ) 

 

http://anorgaard.wordpress.com/2012/08/11/422/
http://www.itgrowth.dk/Landkortet
https://www.facebook.com/SkabSuccesOgVaekst
mailto:anno@microsoft.com
file:///C:/Users/anno/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.itgrowth.dk
https://www.facebook.com/nordicstartupawards?ref=ts
http://www.itgrowth.dk/Komevent
http://technet.microsoft.com/da-dk/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/da-dk/default.aspx
https://partner.microsoft.com/danmark/


 

SIDE 3  

 

TechTalk (develop)  4. oktober   Vedbæk Mere info her 

SQL Rally Nordic  1-3 oktober   Kbh  mere info her 

Win8 camp + hackaton  11. Oktober   Aalborg  mere info her 

Win Azure camp   24. Oktober   Aalborg  more info her 

Skab succes & Vækst   25. Oktober   Århus  www.itgrowth.dk 

Campus days  31 oktober-1 november  Kbh  Mere info her 

TechTalk (Online) Windows Azure  6. november kl 10:00  Online  Mere info her 

TechTalk (Online) Win8 udvikl  6. november kl 12:00  Online  Mere info her 

TechTalk (Online) Phone udvikl  6. november kl 14:00  Online  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  

 

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 

https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032528197&Culture=da-DK&community=0
http://www.sqlpass.org/sqlrally/2012/nordic/
https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032528197&Culture=da-DK&community=0
https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032530073&Culture=da-DK&community=0
www.itgrowth.dk
http://www.conferencemanager.dk/campusdays2012/
https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032530026&Culture=da-DK&community=0
https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032530068&Culture=da-DK&community=0
https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032530070&Culture=da-DK&community=0
http://www.lanyrd.com/
http://www.itb,dk/
http://www.connectdanmark.dk/
http://www.iværksætteren.dk/
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/

