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6 bærbare der kan erstatte din stationære
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KØB DIT MAGASIN HER
Find vej til en bladbutik
med det nyeste magasin,
skriv din adresse eller
postnummer herunder, og
se på kortet hvor din
nærmeste bladbutik ligger
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Prisvenlig medie-pc med masser af power
Sådan afslører du mistænkelige processer
Endnu stærkere ultrabooks
Allround-bærbar med stor harddisk og tvtuner
Hotmail lukker - nu skal din adresse hedde
outlook.com
Share
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MEST POPULÆRT PÅ ALTOMDATA.DK

123hjemmeside et hit i
udlandet

Af Rasmus Elm Rasmussen
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Nyhed:

At danske virksomheder stadig er med
helt fremme, når talen går på itudvikling, viser 123hjemmeside
tydeligt. Virksomheden har haft en
markant vækststrategi for 2011 på
udenlandske markeder
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VIP Arkivet

VIDEO
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Sådan får du fjernadgang til pc’en

Virksomhedens årsregnskab for 2011, der netop er blevet offentliggjort, viser
en omsætningsvækst på 13 procent og en international vækst på hele 38
procent.

Her er den bedste erstatning for din
stationære

123hjemmeside har i løbet af de
seneste år etableret sig i Storbritannien,
Sverige, Norge, Finland, Holland,
Frankrig, Spanien og Italien og har
allerede i første kvartal 2012 sat
yderligere fart på ekspansionen.

Få din egen cloudserver

Som onlinevirksomhed har
123hjemmeside ingen fysiske barrierer,
der skal overkommes – hele
forretningen klares fra kontoret i
København, hvor også de lokalsprogede
supportere for alle markederne sidder.
Ifølge direktør Morten Elk har det været
en øjenåbner, hvor enkelt det har været
at skabe vækst på de udenlandske
markeder.

LÆS OGSÅ

Netværket med på farten

Din chef kan forbyde din iPad på
jobbet (31. jul)
Dansk kvalitetslyd i ønskeposition
(04. jul)

Tv-apps med nyheder i tekst,
billeder og video (21. okt)
EU-direktiv kan være bombe under
e-butikker (10. aug)
Trådløst bredbånd til hele landet
(25. jan)

Få styr på Oracles licenser med ny
software (31. mar)
Danske it-studerende drømmer om
at arbejde for Google (24. aug)

»Vores resultat for 2011 beviser, at
vejen til vækst på udenlandske markeder ikke behøver at være hverken lang
eller omkostningsfyldt. Det handler om at lægge en klar strategi og forfølge
den målrettet – marked for marked. Det har vi tænkt os at fortsætte med,«
forklarer Morten Elk.
Virksomhedens kunder er primært private internetbrugere, der opretter en
hjemmeside for deres familie, fritidsinteresse, men også mindre
erhvervsdrivende, der har brug for en platform på nettet til markedsføring af
deres virksomheder. Og det er et markedssegment, der har vist sig værd at
satse på.
»Vi giver vores kunder et enkelt og billigt redskab til at skabe en
hjemmeside, der sparer dem for en masse bøvl. Og det er et produkt, som
kunder i en lang række lande er villige til at betale for,« slutter Morten Elk.

ER DIT DOMÆNE LEDIGT?

Søg

Indtast domæne
Powered by

TILMELD DAGLIGT IT-NYHEDSBREV
Få gratis tech-nyheder i din mail-indbakke alle
hverdage. Tilmeld dig

Læs mere om:

her:

Din email
123hjemmeside

Invester i solcellepark
Afkast på 32,5% efter Skat pr. år Vi sender
prospektet gratis i dag.

Tilføj en kommentar...

www.spi.dk/Solenergi/Prospekt

Slår op som Morten Elk (Skift)

Tilføj kommentar

Slå op på Facebook
Facebook - socialt tilføjelsesprogram

Kapital til vækst
Kapital, kriseledelse, udvikling og eksport.
Vi har tung erfaring
www.kapitalborsen.dk

Se gratis NLP videoer
Lær om NLP ved at se teknikkerne
demonstreret
Erhverv: Mest populære hos EDBPriser

www.makani.com

ASUS ZENBOOK UX32A R3001V
DataWorld A/S
Fra: kr 5.982

WD Elements Desktop WDBAAU0020HBK 2 TB
Elgiganten A/S
Fra: kr 666
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ASUS ZENBOOK UX32VD R4002V
DataWorld A/S
Fra: kr 8.979

ASUS U32U RX007V
Proshop ApS
Fra: kr 3.534
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Panasonic Toughbook

Verdens mest robuste laptops med Intel® Core™ i5
vPro™
business.panasonic.dk/toughbook

E-shop: Nemt & billigt
10 års erfaring. Mange referencer. Gratis
demoshop. Fri support/design
www.setweb.dk

Søger du power
Lenovo ThinkPad Edge S430 3364 (Danmark)
Merlin A/S
Fra: kr 6.360

Gamer computere til den krævende gamer.
Danskbygget kvalitetsprodukt
www.mm-vision.dk

Rentefri Bærbar PC
Sammenlign flere produkter på vores pristjek

Betal din Bærbar PC rentefrit over 12 måneder. Se
udvalg her.
www.LEASY.dk

Alt om DATA på
Facebook
Synes godt om
1,013 personer synes godt om
Alt om DATA.
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Søren

Facebook - socialt
tilføjelsesprogram
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