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Begynderhåndbog for solo-iværksættere Hening Petersen Hent PDF Tænker du på at blive selvstændig, men
ikke rigtg kan overskue, hvad der skal til? Denne e-bog tager udgangspunkt i start af den simpleste form for

virksomhed: Enkeltmandsvirksomhed.

Den gennemgår de tiltag, der er nødvendige for at blive startklar. Du kan så selv vurdere, om du selv kan
klare dem eller du må søge yderligere oplysninger eller hjælp.

Formålet er at sætte dig i hvad der kræves af din kommende virksomhed. En forretningsplan. En
markedsbeskrivele. En marketingplan. En platform for din virksomhed.

Der er tale om en begynderbog, så hvis du allerede føler dig som velorienteret iværksætter, så er det nok ikke
denne bog du skal købe. Så skal du købe en af de mere omfangsrige iværksætterbøger. Men er du på det

begyndende stadium eller vil du have en let tilgængelig tjekliste, så er det bogen for dig
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