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Der er stort fokus på iværksætteri i dag, og iværksættere bliver ofte omtalt som redningsplanke for et kriseramt
Danmark. Samtidig findes der masser af stærke fordomme om iværksættere, og der fortælles mange historier
om, hvad der kendetegner en RIGTIG iværksætter – både med en barsk røven på kogepladen-retorik og med
en virkelighedsfjern, lyserød beskrivelse af passiv indtægt. Det kan være svært at identificere sig med den
slags historier og rollemodeller, og derfor kan det virke vanskeligt og farligt at blive iværksætter. Forfatterne
ønsker at nuancere disse fordomme, og det gør de ved at dele deres egne erfaringer som selvstændige gennem
mange år, samt erfaringer fra en række meget forskellige iværksættere. Med Iværksætterhåndbogen som
arbejdsredskab er det muligt at gå fra potentiel iværksætter til rent faktisk at stifte egen virksomhed.
Forfattere: Hanne Wick (kommunikations- og iværksætterrådgiver) og Dorthe Klyvø (tekstforfatter, oversætter
og bogredaktør). Links til relevante websites og værktøjer, samt skabeloner til download vil være at finde på
bogens hjemmeside: www.ivaerksaetterhaandbogen.dk
Iværksætterhåndbogen er Regnskabsskolen og DANAs velkomst til nye iværksættere. Ja tak, tilmeld mig
nyhedsbrevet, og send mig Iværksætterhåndbogen gratis og rabatkode til Regnskabsskolens andre bøger og
kurser. Om din datter har ret til rejsegodtgørelse (og i dette tilfælde 455 kr.

Det er altid en fornøjelse med besøgende. Hej J. Her på anettesand. Om din datter har ret til
rejsegodtgørelse (og i dette tilfælde 455 kr. Hvis det er hendes faste arbejdssted, kan man vel ikke sige, at det
er en rejse. Vi troede ikke, det kunne ske her : Jugoslaviens sammenbrud 1991-1999. Hjertelig velkommen til
min blog, som startede i april 2006. Hej J. Men uden penge op af lommen, det må vi godt sige: Få
iværksætterhåndbogen Iværksætter 2018 – en pdf med kort og kontant information om vigtige emner som
budget, regnskab, administration, løn, fradrag og meget mere – og en rabatkode der giver dig 10 % på vores
bøger og regnskabskurser. /dag) afhænger af, om hun er ansat eller om hun er på rejse.
Om din datter har ret til rejsegodtgørelse (og i dette tilfælde 455 kr. Her på anettesand. Det er altid en
fornøjelse med besøgende. dk vil du kunne finde nogle få “faste” sider med vejledninger og godt 1000
blogindlæg, hvoraf 99 % handler om økonomi, bogføring, administration og løn for iværksættere og små
selvstændige. Hvis det er hendes faste arbejdssted, kan man vel ikke sige, at det er en rejse. Ja tak, tilmeld
mig nyhedsbrevet, og send mig Iværksætterhåndbogen gratis og rabatkode til Regnskabsskolens andre bøger
og kurser. Hej J. I Iværksætter 2018 kan du læse om nogle af de emner, som mange iværksættere interesserer
sig for eller har brug for at vide mere om: Kort og kontant information om vigtige emner som budget,
regnskab, administration, løn, fradrag og. Iværksætterhåndbogen er Regnskabsskolen og DANAs velkomst til
nye iværksættere.

