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SISTE PROPAGANDA:

Hideo Kojima lager «tabu» spill
Skal samle alt på ett nettsted
- Dreier seg om å ha teft
Lars-Jacob Krogh død
Kikker på Schibsted-aksjer
Google satser på spill
Mobbet Bush i TV-intervju
Anmeldelse: «Angry Birds»
Slank Xbox 360 til jul?
Vender tilbake til Nettavisen
- «Splinter Cell» hadde alvorlige feil
«Rikingen» har 275.000
Schibsted selger ikke Polaris-aksjer
Trøbbel hos Finn og Aftenposten
Knust av «Team Antonsen»

FORSIDEN NÅ:

Mikroland.no skal tilby lokalinformasjon.

Nå er også Mazda i
trøbbel
Tom W. Ottmar lanserer nettsamfunn med elementer av Twitter, Facebook
og Underskog.
Mikroland.no er navnet på tjenesten som lanseres i disse dager.
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Helge Wekre
helge.wekre@na24.no

TIPS OSS
Sms/mms: Send TIPS til
E-post: tips@nettavisen.no

Tom W. Ottmar startet i sin tid ABC Startsiden og har senere vært
engasjert med nettprosjekter i Schibsted. Den nye satsingen
gjøres i egen regi, og det presiseres på siden at «Mikroland er
IKKE eid av verken Schibsted, A-pressen, Berner-gruppen, NRK,
TV2, Telenor, Edda Media, Hjemmet Mortensen eller Allergruppen».
Mikroland.no er en kartbasert «oppslagstavle» hvor man kan
legge ut og søke opp meldinger stort og smått, basert på
geografisk plassering.

Tar enToyota. Les mer
- Passasjerene bør holde seg hjemme
Børsjubel i USA

FASTLINKS

Kredittkortet re:member
Ingen årsavgift. Velg mellom Visa eller
MasterCard. Les mer

Bergen Universalservice
Flytting fra dør til dør i hele landet. Les mer
Nettavisen Fastlinks

TIPS OSS
Sms/mms: Send TIPS til
E-post:

tips@nettavisen.no
– Alle kan legge ut alle slags meldinger om alt mulig. Store ting,
små ting, bittesmå ting. Meldinger om slikt som kunne tenkes å
interessere folk i nabolaget – eller i bydelen eller hele byen eller
kommunen. Hvem som helst kan så klikke på kartet eller søke seg
fram til sitt sted og se hva som skjer akkurat der, skriver Ottmar i
en pressemelding.

Han skriver at tjenesten har elementer av de norske Underskog
og Origo, samt Facebook og Twitter.
– Dette med ultralokale/hyperlokale nyheter har vært et tema på
nettet siden Internett ble oppfunnet, men ingen har så langt lykkes
med å lage en virkelig god tjeneste. Besøk Mikroland.no og gjør
deg opp din egen mening om vi nærmer oss noe, står det i meldingen.

- Sponsede lenker fra MyAd.no Flere

TVANGSTREKK I LØNN?

2 steg til billig strøm

Bli: kontormedarbeider

Mottar du mange inkassokrav?
Problemer med å åpne posten?
Kontakt oss nå for hjelp.
www.debitnor.no

Telinet er billigst på strøm i følge
NA24 og Nettavisen. Les mer.
www.telinet.no

Yrkesklar på 30 uker deltid over
nett. Studiestart mars - søk i dag!
www.ecademy.no

annonser »»

KOMMENTARER
Du kommenterer som en Gjest. Valgfritt: Logg inn under.

Kommentarer er lukket for denne artikkelen.
Viser 0 kommentarer
Sorter etter

Abonner via e-post

Abonner på RSS

Reactions

AndreasL 4 måneder siden
From Twitter via BackType
ser at ultralokaltjenesten mikroland http://bit.ly/6rYxD8 er omtalt http://bit.ly/7Qn0US. ikke noe poeng å være hemmelighetsfull da.
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