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Synes godt om

Send

Vær den første af vennerne, der synes godt
om dette.

Share

For et stykke tid siden blev Nettips en såkaldt affiliate partner
med den danske web-idé 123Hjemmeside. Bag ideen står
brødrene Morten og Jakob Elk, og de havde den gode plan at
gøre det nemt for danskerne at oprette deres egne websites.
Det sker igennem et brugervenligt website-system, hvor det
ikke kræver nogen videregående uddannelse for at oprette
egen hjemmeside. Målgruppen er da også private danskere
og måske små virksomheder, der ønsker et visitkort på
internettet. Det hele styres fra kontoret i København, og nu
ser det ud til at firmaet også skal til at etablere kontorer andre
steder i Europa. Der er nemlig stor succes bag ideen.
I 2011 kunne virksomheden fremvise et flot regnskab med en
samlet omsætning på over 27 millioner kroner. Det er udtryk
for en vækst på 13 procent i forhold til 2010. Fremgangen
skyldes at 123Hjemmeside har fundet europæiske markeder, hvor kundepotentialet har været godt, solidt og stort. Dette
inkluderer lande som England, Sverige, Norge, Finland, Holland, Frankrig, Spanien og Italien. Her i 2012 fortsætter
firmaet ufortrødent med etablering i lande som Schweiz, Belgien, Tyskland og Østrig.
Kunderne er først og fremmest private internetbrugere, som sammensætter en hjemmeside, der i grove træk handler om
familie, hobby og kæledyr. Andre bruger løsningen som en slags personlig markedsføring, hvor folk fx lægger deres CV
online.
- 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, siger Morten Elk.
Interesseret i at tjekke den danske succes ud?
http://www.123hjemmeside.dk/pages/Partner.aspx?partnerkey=dknettips

Online tidsregistrering
Enkelt, webbaseret værktøj til tidsregistrering. Gratis demo her!
www.TimeLog.dk
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Tilføj ny Søg RSS

Prutterhunden
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Det ser spændende ud, og det trækker i mig, både fordi Nettips er involveret med dertil hørende chance for lidt extra
reklame, og så det rent personlige. Lige et spørgsmål, som andre måske også gerne vil have svar på:
Der er en prøveperiode på 30 dage, hvorefter det koster 179.- i kvartalet, og det er ingen herregård, men gælder
denne klausul uanset ens tilhørsforhold til Nettips?
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Seneste Nyhedsartikler
Googles selvkørende bil
- Jeg var lidt træt i morges, så jeg lod bilen
køre mig på arbejde. Lyder det syret, tosset
eller bare lidt for fremtidsagtigt? Så glem
tankerne og gør dig klar til, at bilerne i
fremtiden Mere…

Sådan taber jeg mig
Det har været en god sommer. Måske ikke
vejrmæssigt, men i al fald kaloriemæssigt.
Her i familien har vi nok forkælet os en lille
smule for meget, når vi har trøstespist
indenfor, mens regnen Mere…

Mænd, sex og gadgets
Så faldt jeg pludselig over en amerikansk
artikel, hvor amerikanske AskMen fokuserer
på forholdet mellem mænd og gadgets. Har

Microsoft satser på store
touchskærme
Softwaregiganten nyeste opkøb i rækken, er
virksomheden Perceptive Pixels. som
producerer touchskærme i stor skala. Købet
ventes at give et løft til Microsofts
samarbejdspartner Lync. For Mere…

Død over flash
Normalt er Nettips ikke et medie, der ligefrem
slynger om sig med antilevende gloser.
Overskriften Død over flash skal da også ses
som en konstatering af, at flash-teknologien
kører på det Mere…

En snak med Google map
manden
Forleden dag kiggede vi noget nysgerrigt ud
på parkeringspladsen her på mit arbejde i
KursusCentret, Svendborg Erhvervsskole. Ind
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tidens teknologiske vidundere i form af

på P-pladsen kom en bil kørende med et monstrum på taget. Min

computere, tablets og Mere…

Mere…

Google vil straffe piratsider i
søgeplaceringer

Spil på nettet uden dansk
licens

Dårligt nyt for pirater sejlende på de syv have

Hvis du godt kan lide at spille odds, poker

på Internettet: fra næste uge, vil Google

eller casino på nettet, har du sandsynligvis

straffe sider der indeholder pirat musik, film

opdaget, at der kom en ny spillelovgivning i

og TV serier. Søgegiganten vil simpelt hen
Mere…

starten af året. Mange af de store
spillefirmaer har købt sig Mere…

Vi køber kultur på nettet

En ny dating klub

Når vi danskere trænger til lidt åndeligt føde i

Dating sites er der masser af. Hvis du er på

form af film, bøger eller musik, så er vi

udkig efter dit livskærlighed er der dermed

efterhånden blevet godt tilpas med at bestille

gode chancer for at finde den rette, hvis du

de kulturelle tilbud via internettet. Det viser en

altså bruger de rette dating sites. Der er gode

Mere…

sites imellem, Mere…

Nyhedsbrev i det gode
selskab

Firefox til Android er klar

Nyhedsbrevet fra Nettips udsendes via det

Firefox til Android og lover en stor

danske firma Mailplatform.dk. Selv om vi

præstationsforbedring. Efter en måneds

stadig ikke er kommet helt op i et passende

betatest frigav Mozilla i går den færdige

gear, tænker vi konstant på hvordan vi

version af Firefox til Android Mere…

udsender det ultimative Mere…

Microsoft satser på store
touchskærme

Mozilla udgav i går den færdige version af

Ulovligt at downloade MP3
fra YouTube
Og netop derfor truer Google nu med

Softwaregiganten nyeste opkøb i rækken, er

søgsmål.

virksomheden Perceptive Pixels. som

de lovlige streamingtjenester som Spotify og

producerer touchskærme i stor skala. Købet

Wimp når vi skal lytte til Mere…

ventes at give et løft til Microsofts
samarbejdspartner Lync. For Mere…

Mens stadig flere af os benytter

Nøgne damer skræmmer
Apple

Død over flash

Vi har jo vidst det længe, men nu har et dansk

Normalt er Nettips ikke et medie, der ligefrem

medie oplevet på egen krop, når de halvbare

slynger om sig med antilevende gloser.

damer pludselig bliver en del af den

Overskriften Død over flash skal da også ses
som en konstatering af, at flash-teknologien

skinbarlige sandhed i Apple-universet. Altså,
her tænker jeg på Mere…

kører på det Mere…

Søg på hjemmesiden
Søg...

Seneste tråde i Forum
Søndag den 26 august 2012
• Jyde-betjente, Sjov og ballade, kl.
20:35
• Dead Trigger, Linux, Apple og
smartphones, kl. 13:08
• In case a hammer doesn't work, Sjov
og ballade, kl. 12:01
• 2 Cleanere, Software, kl. 11:56
• Metrofis, Windows, kl. 11:56
• WOT, Windows, kl. 07:27
• CoolNovo browser, Software, kl. 04:59
• USB problem Vista, Computer-hjælp,
kl. 02:33
Lørdag den 25 august 2012
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• slette vejledningen fra en CD-rom på
cp., Computer-hjælp, kl. 21:14
• X-Lightscreen 1.01, Software, kl. 17:14
• Skattereformen forklaret til en 8-årig,
Sjov og ballade, kl. 06:34
Fredag den 24 august 2012
• Nettips mobil version?, Ris og ros, kl.
22:30
• Aarhus bliver kulturby 2017, Alt muligt,
kl. 16:59
• Heart Attack Grill, Sjov og ballade, kl.
13:46
• google maps fjerne ::, Internettet, kl.
13:05
• WinZip Courier 3.5, Give aways, kl.
11:41
• Så er det slut med politihestene, Alt
muligt, kl. 08:43
• Se her hvor meget firmaerne ved om
dig, Internettet, kl. 07:47
Torsdag den 23 august 2012
• Så sundt er te, Alt muligt, kl. 21:27
• Cool fotos, Alt muligt, kl. 19:08
• Ultra High Definition Television, Itnyheder, kl. 17:39
• Computer i fremtiden?, It-nyheder, kl.
16:40
• Nyt Microsoft logo, It-nyheder, kl. 16:08

Læs også

• Website Baker – ælt en
hjemmeside
• Hvordan laver jeg en
hjemmeside?
• Hjemmeside for begyndere
• Mobil blær og dyrplageri
• Nemt at lave hjemmeside
• Hvem ejer hjemmesiden?

Mest læste nyheder
Hans-Georg er død
Farvel til Nettips
Windows 7 dag
Mobilt bredbånd kvit og frit i
seks måneder
Windows 7 browser show.
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solceller - priser Find det bedste solcelleanlæg. Få 3 tilbud GRATIS - Udfyld her tjenestetorvet.dk/solceller
Årets største CSR event 500 topchefer, 6 stjerne-talere Who Cares Wins 2013! www.whocareswins.dk
Solceller Lav din egen strøm og spar penge. Køb et solcelleanlæg hos Silvan. silvan.dk/volta-solcelleanlæg
Kapital til iværksætteri Amino Kapital skaffer den investor du har brug for. Anonymt og enkelt!
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