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SAMARBEJDE. Den fremad-
stormende amerikanske 
softwareproducent Marketo 
Inc. har fundet sin samar-
bejdspartner i Norden, og 
valget er faldet på en 
dansker. 

Sebastian Gullak er en lykkelig 
mand. Han er nemlig stifter og 
administrerende direktør for 
Atcore, der lige har lukket den 
måske mest lukrative aftale, 
firmaet nogensinde har indgå-
et. 

Atcore 
skal være 
officiel 
strategisk 
samar-
bejder 
med den 

amerikanske softwareprodu-
cent Marketo, der i øjeblikket 
vader i succes med sin salgs- 
og marketingsplatform. En 
platform, som Marketo altså 
mener, at Atcore 
kan være 
med til 
at vi-
derefø-
re. 

»Vi er 
blevet certi-
ficerede 
partne-

re i deres system, og jeg har 
meget store forventninger til 
det, da det er et virkelig frem-
adstormende projekt i USA,« 
siger Sebastian Gullak.  

Atcore skal fungere som et 
slags salgsapparat for Marketo, 
der kort og godt specialiserer 
sig i at koble indsatsen mellem 
salgs- og marketingsafdelin-
gen i en virksomhed, så man 

opnår det bedst mulige re-
sultat. 

»Jeg har investeret en 
del i hele samarbejdet, 

og det har krævet en 
hel masse tid, krudt 

og ressourcer at få 
stablet på bene-

ne, så jeg er 

enormt begejstret over, at de 
vil bruge et mindre bureau som 
os. Man kunne ikke fortænke 
dem i, hvis de var gået igen-
nem Deloitte eller lignende i 
stedet,« siger Sebastian Gul-
lak. 

Han betragter Marketo som 
en meget interessant spiller på 
det amerikanske marked. 

»Der er to-tre store spillere 
på området, men Marketo har 
bundet sig fast meget tidligt, 
og jeg har fulgt projektet i lang 
tid. De er helt sikkert en first-
mover,« siger Sebastian Gul-
lak.  RASMUS.HANSEN@MX.DK

Amerikansk softwarekomet 
indleder dansk samarbejde

Overskud på 11 
milliarder kroner
BETALINGSBALANCE. Selv om eks-
porten falder, er der lyspunkter 
at spore, vurderer økonomer. 
Betalingsbalancen steg i maj 
med 1,5 milliarder kroner til 
11,8 milliarder kroner i forhold 
til samme måned sidste år. I 
forhold til april er betalingsba-
lancens bundlinje vokset med 
3,5 milliarder kroner, viser tal 
fra Danmarks Statistik. RB/RDH

Aktier løber fra 
obligationer i år
INVESTERING. Aktierne kommer 
til at klare sig bedre end obliga-
tionerne i den kommende tid. 
Det vurderer PFA i en analyse i 
selskabets nyhedsbrev. »Obli-
gationer er ikke så sikre mere, 
som de har været. Kurserne er 
lave – og det driller obligations-
ejerne,« siger Henrik Henrik-
sen, chefstrateg i PFA, som vur-
derer, at investorerne ikke har 
indstillet deres porteføljer til 
de nye tider med aktier frem for 
obligationer. RITZAU 
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