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Lav dit eget firma Georg Strøm Hent PDF "Lav dit eget firma" giver en spændende og realistisk gennemgang
af de udfordringer, en nystartet virksomhed kan komme ud for. Uanset om man satser det hele på en

enestående idé eller bare vil supplere sin indtægt med en selvstændig bibeskæftigelse, så er "Lav dit eget
firma" en uvurderlig hjælp til at forudse eventuelle faldgruber og til at håndtere de situationer, man som

iværksætter står over for.

Note fra forfatteren:
"Denne bog blev oprindelig udgivet i 1998, og er nu genudgivet elektronisk. Der er mange, som har haft

glæde af bogen siden, men bogens alder gør, at der er to forbehold.
En række af de love og regler som er omtalt i bogen, kan være blevet ændret, siden den blev udgivet første

gang. Her skal læseren selv kontrollere, hvilke aktuelle regler der gælder.
Der står ikke noget i bogen om markedsføring over internettet, nethandel eller sociale medier. Da bogen blev
udgivet første gang, fandtes digitale medier knap nok. Til gengæld gør de, at det i dag kan være lettere at

starte sit eget firma og få det til at vokse, end da bogen første gang blev udgivet."

Georg Strøm er HD og Ph.D. og har mange års erfaring som produktchef i et internationalt firma. Endvidere
har Georg Strøm i en årrække drevet selvstændig virksomhed og har udgivet bogen "Lav dit eget firma", som

er en hjælp til alle spirende iværksættere.
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