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Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att 

matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår 

förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi förmånen att stödja våra 

kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi 

sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ 

OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. För mer information, besök www.avegagroup.se  

 

Avega Group får dubbel guldstatus av 
Microsoft 

 
Avega Group är sedan 2013 Microsoft Gold Partner inom kompetensområdet 

Collaboration and Content. Med den senaste ackrediteringen inom Application 

Development har Avega Group nått dubbel guldstatus hos Microsoft. Man har 

därmed fått ytterligare bekräftelse på sin höga nivå av specialistkonsulting. 

 

Genom ackreditering uppnår Microsofts samarbetspartner silver- eller guldstatus inom olika 

kompetensområden. Kraven är höga och har skärpts det senaste året. Avega Group är sedan 2013 

Microsoft Gold Partner inom kompetensområdet Collaboration and Content, som innefattar Microsofts 

produktivitetsplattformar Office365 och SharePoint, där kompetensområdena spänner över bland 

annat Enterprise Search, Web Content Management, Enterprise Social och Business Intelligence. 

Från och med 2014 når Avega Group även guldstatus inom området Application Development, som 

innefattar skräddarsydd systemutveckling på .NET plattformen inom webb, Windows och Windows 

Azure. 

”Vi ser detta som en kvalitetsstämpel. Våra kunder kan känna sig förvissade om att våra konsulter har 

djup kompetens och gedigen erfarenhet av kvalificerade uppdrag relaterade till Microsofts produkter. 

Vår guldstatus ger oss också ökad synlighet, då Microsoft rekommenderar oss som leverantör inom 

dessa områden. Detta befäster vår position som ledande specialistkonsult inom IT och 

verksamhetsutveckling” säger Jan Rosenholm, VD och koncernchef för Avega Group. 
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