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Nyhetsbrev Vinter 2014  

– TZ14, Bok, Skribentprogram & 5år m.m.  

Info 
Nytt år ger nya möjligheter. Vi summerade 2013 som ett år där vi slog rekord i antal event och där 

inflödet i våra kanaler TestZonen.se och LinkedIN slog rekord.  Vi är stolta över att ha Sveriges största 

LinkedIn grupp inom test.  

I år firar vi 5-år sedan TestZonen.se sjösattes. Vi är fortfarande helt ideella då som nu och det är 

något vi är stolta över att det går att driva en sådan här rörelse på kvällar, helger osv. Stort tack till 

alla Er som stödjer oss! 

Vi vill vårt 5-årsjubileum, mer info kommer i vår i vilken form och datum. Läs nu nedan om alla 

häftiga aktiviter och event som är på gång.  

 

 

 

 

 

http://info.apicasystem.com/SelfServiceseminarium.html
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TZ14 – 21/22 Mars – Sveriges mest exklusiva testkonferens 
TestZonens egna exklusiva konferens går av stapeln fredagen och lördagen 21/22 mars och som 

vanligt håller vi till på fantastiska Högberga gård på Lidingö, Stockholm. Vi har sparat några få platser 

till TestZonens medlemmar, så vill du gå så är vårt tips att snabbt gå in på vår specialsajt 

www.tz14.se och läsa mer samt anmäla dig.  

Priset är endast 5400 ex.moms och då ingår helpension (boende och all mat inkl. stor middag med 

tillhörande paket). Sveriges bästa och mest prisvärda testkonferens?! Vi tror det! 

Vi har möjlighet att ta in en sponsor till, hör av Er till info@testzonen.se för mer info. 

Varmt välkomna till TZ14!  

 

Bok – ”FelFelFel – Samlade erfarenheter från Test Sverige” 
Vår bok Fel Fel Fel – släpptes innan jul. Testsverige fick en ny typ av bok släppt där hela 30 författare 

inom test delar med sig av deras erfarenheter. Boken kommer också att finnas i vanlig handel för 

facklitteratur. Boken är prissatt så att alla skall kunna ha råd att ta del av samlingen.   

Köp boken på vår specialsajt – http://www.felfelfel.se 

 

Skribentprogram 
Förra skribentprogrammet slutade i att över tio skribenter fick ett valfritt presentkort på mellan 300 

och 500 kr. Vi har ett nytt skribentprogram som innebär att man sätter upp sig till att skriva 3 artiklar 

till året slut. Vi kommer att erbjuda upp till 500kr i presentkort som tack för de som ställer upp att 

skriva för oss i detta program. Skribentprogrammet kommer att synas lite extra på sajten lite senare. 

Såklart du vill vara med och dela dina erfarenheter! 

Maila info@testzonen.se för mer information eller läs på www.testzonen.se vad det gäller. Vi har 

begränsat med platser så hör av dig direkt! 

 

EuroSTAR 
Var du på EuroStar där TestZonen var en mediapartner eller missade du eventet? I vilket fall så finns 

det bilder från eventet på TestZonen.se. Gå in och njut av den stora testfesten. I höst går 

konferensen i Dublin. Ses vi där? 

http://info.apicasystem.com/SelfServiceseminarium.html
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Tiden går – 5 år 
Swisch, swisch, tiden passerar förbi. 2009 startades vår sajt med idén att dela information och stärka 

test i Sverige. Det känns som igår, men det har gått hela fem år. Vi har hela tiden haft stöd av Er alla 

våra besökare och medlemmar. Det manifesteras av allas initiativ och uppfinningsrikedom. Vi är 

också glada över att fått presentera duktiga personer för en större massa och vi är säkra på att det 

finns ännu mer kunskap som är värd att dela. Därför finns TestZonen och därav kommer vi att 

fortsätta finnas.  

Trenden som har gått de senaste åren är att vi har blivit mer synliga med event. Anledningen är 

ganska enkel, vi tycker om att träffa Er och samtidigt låta Er träffa likasinnade, gärna under former 

som ingen annan arrangerar. Vi vet också att vår bas TestZonen.se behöver få mer kärlek och det 

kommer den få under 2014. Vi har massor med material som ska ut till Er. 

Under tiden har vår LinkedIn-kanal blivit Sveriges klart största inom test och det är också något som 

förpliktigar. För fem år sedan så var vi helt okända, idag är vi ett av fundamenten i branschen. Vi är 

fortfarande helt ideella vilket gör att våra insatser varierar under tid.  

Sponsorpaket 
Vi har nu släppt sponsorplatserna för 2014 för TestZonen.se. Vi har spännande nya paket för Er som 

vill synas och stödja Sveriges största sajt för test. Bland annat kan man få ett mycket bra pris på att 

köpa plats på sajten, nyhetsbrev och TZ14. Ert företag får maximalt för pengarna då ni kan välja vart 

ni vill synas.  

Förra året så supporterade över 20 olika företag våra olika evenemang och arrangemang. Hör av Er 

till info@testzonen.se för mer info eller läs på Sponsorpaket. 

 

Nytt rekord – LinkedIn 
Vi har nu över 1150 medlemmar i vår LinkedIn-grupp. Den största i sitt slag i Sverige inom test. Är du 

inte med i gemenskapen? Sök på gruppen TestZonen och gå med idag.   

TestZonens stora pris 
På TZ14 kommer vi att dela ut ”TestZonens stora pris” som kommer framöver att utdelas årligen. Den 

kommer att gå till en person, grupp eller organisation som har gjort något extraordinärt på kort eller 

lång sikt för test och kvalitetssäkring. Vill du nominera någon/något? Använd någon av våra kanaler 

eller maila oss. 

 

http://info.apicasystem.com/SelfServiceseminarium.html
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Artiklar på Testzonen 
Kärnan i Testzonen har varit och kommer vara alla artiklar som Ni läsare och skribenter bidrar med. 

Utan detta engagemang så skulle aldrig testzonen överleva och vi är stolta att få vara ert forum i 

testsverige. Fortsätt att skriva in till oss och har du ännu inte skrivit en artikel, tveka då inte att göra 

det på info@testzonen.se 

 

Bloggare 
Testzonen.se får fortsatt fler läsare och besökare. För att få ett ännu bättre informationsflöde har 

Testzonen valt att utöka med fler bloggare, Testzonen kommer även säkerställa en stadig 

uppdatering på blogginläggen framöver. Är du intresserad av att blogga på testzonen så tveka inte att 

kontakta oss på info@testzonen.se för mer information. 

 

TestZonen.se 
Vi har länge försökt få tid att göra om sidan från grunden. Vi hoppas vi har gradvis under våren kan 

gå över till vår nya layout. Hur vill du ha sidan? Vi lyssnar mer än gärna på Era åsikter. Kontakta oss på 

info@testzonen.se för och berätta. 

 

Bli uppdaterad automatiskt 
För Er som vill bli uppdaterade så fort det händer något på TestZonen av vikt så har vi ett RSS flöde 

implementerat sedan länge. Det finns en knapp uppe i högra hörnet på portalen som länkar dig till 

flödet. För Er som vill ha det enkelt så kommer länken här: http://www.testzonen.se/?feed=rss2 

 

Regelbundet nyhetsbrev 
Testzonen har som ambition att mer aktivt och frekvent skicka ut nyhetsbrev till våra medlemmar. Vi 

kommer fylla på med vad som händer på Testzonen, konferenser, kurser, event, artiklar och mycket 

annat intressant. Skicka gärna in lästips för Testzonens nyhetsbrev till oss på info@testzonen.se. Vill 

du vara med och sponsra våra nyhetsbrev framöver? Kontakta då testzonen för med information. 

//Bengt, Jagge, Jasmine & Jonas 
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