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Nyhetsbrev Sommar 2014  

– TZ14, Skribentprogram & 5år m.m.  

Info 
Först och främst tack till Er alla som var med och gjorde TZ14 så speciellt! Tack! 

TestZonen har fortsatt att tuffa på under våren även om krafturladdningen för vår konferens har 

gjort att aktiviteten har gått upp och ner för oss som sköter det hela bakom kulisserna. 

Det är fortsätt bra inflöde till vår sociala kanal LinkedIN, vilken är Sveriges absolut största grupp inom 

test. 

Vi håller på att planera något riktigt roligt i konferensväg för nästa år samt att vi siktar på att senare i 

höst fira av vårt 5-årsjubileum.  Mer info kommer efter sommaren. 

Vi önskar Er alla en glad midsommar och fin sommar! 

TZ14  
TestZonens egna exklusiva konferens gick av stapeln i slutet av mars. Det var ett mastigt program 

med massor av intressanta vinklingar tillsammans med massor med intressanta deltagare. Vi är 

jättenöjda och håller på att fundera på hur vi skall kunna slå årets konferens eller om det är helt 

annat format som gäller för nästa år.  

TestZonens stora pris - 2014 
TZ14 deltagare fick den stora äran att utnämna den person som har gjort något alldeles extra för Test 

Sverige. Till final gick Rikard Edgren och Jörgen Damberg. Till slut vann Jörgen Damberg vårt nya 

instiftade pris! Grattis Jörgen! 
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Sponsorlogotyp – Officiell partner 
Vi vill gärna tacka våra sponsorer lite extra så vi har tagit fram en logotype som våra partners kan 

använda i sina presentationer och webb. 

 

Denna kommer att skickas inom kort till alla våra partners.  Vi kommer även skicka med våra vanliga 

logga om den passar bättre för Ert material. 

Testing Forum 14 – 26/27 Augusti 
I slutet på Augusti så kör Talentum tillsammans med bl.a. TestZonen sin konferens - Testing Forum 

14 i Stockholm. Bl.a. så talar vår Jonas Hermansson och Jaggenath Tammeleht, men också Jimmy 

Janlén, Jörgen Damberg, Torbjörn Ryber och många många fler. Missa inte att anmäla Er på 

http://www.talentumevents.se/events/testing+forum14/a2239219 

SAST VÄST 10År – 25 September - Världskulturmuseet 
I Göteborg har SAST VÄST verksamhet inspirerat och samlat testare och testintresserade i hela tio år. 

Detta kommer man tillsammans med bl.a. TestZonen att fira av den 25 september. Eventet är som 

vanligt gratis och till detta event kommer det även att bjudas på ett årskort till museet. Göteborgs 

största testhändelse 2014? Låt oss se! 

Läs mer på http://www.sastwest.se 

Bok – ”FelFelFel – Samlade erfarenheter från Test Sverige” 
Vår bok Fel Fel Fel – släpptes i slutet av förra året. 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 
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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.  

 

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 

 

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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