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Beskrivelse: ’Det lille skridt’ er bogen til dig, som enten gerne vil i gang med iværksætteri - eller have succes
som iværksætter med dit nuværende projekt. Bogen anbefales af dygtige iværksættere (herunder Martin
Thorborg) samt mange andre af de 1.000+ læsere.Forfatteren, Rasmus Madsen, udtaler følgende om
bogen:"jeg var træt af at læse bøger fra iværksættere, som solgte deres virksomheder for 10 år siden. Ingen af
dem kan huske tankerne og problemstillingerne, som opstod helt i starten. Derfor valgte jeg at skrive en bog,
mens jeg endnu var ved at starte mit iværksættereventyr op. Sagt med andre ord har jeg ganske enkelt skrevet
den bog, som jeg selv ønskede mig, da jeg var yngre!"Bogen er bygget op som en rigtig lærebog, der tager dig
igennem alle de vigtige faser, når du skal starte din egen virksomhed. Hele vejen igennem bogen er der
konkrete eksempler fra Rasmus’ egne projekter, projekter fra hans netværk samt eksempler på, hvad
udenlandske virksomheder har gjort. Sagt med andre ord er ’Det lille skridt’ den første rigtige praktiske
iværksætterbogMens du læser bogen, er der opgaver, du kan løse i slutningen af hvert kapitel, der gør
forståelsen bedre. Enten for din egen virksomhed eller for en case-virksomhed. Hvis du gerne vil lave en
forretningsplan til din egen virksomhed, indeholder det afsluttende kapitel hjælp til udarbejdelsen af denne.
Bogen indeholder desuden flere af forfatterens egne forretningsplaner som inspiration.’Det lille skridt’ er
skrevet på et ung og meget forståeligt sprog og er et must have for nye iværksættere samt en perfekt
opslagsbog til iværksættere, som har været i gang nogle år.Rasmus har desuden startet flere projekter, som

både har indebåret succes og fiasko.
Fælles for dem alle er, at de har givet værdifuld læring. Senest har han været med til at sælge den danske
succes, Dinero, for over 148 mio NOK.
Den 20. Det er da ikk’ så ringe . Læs mere, klik her Skal din arbejdsplads tA lle skridt til nA ste runde, der
starter den 3. Vi har gjort det nemt for jer at tilmelde og holde styr pA. Reersø Lokalråd har ansøgt Naturpark
Åmosen om at få inddraget Reersø og evt. De fleste kender nok til det med, at man godt kunne bruge lidt
ekstra penge mellem hænderne. Tjenestepige i Fodby og barnemorder. 000 skridt til en slank talje. De fleste
af os ved godt, at anbefalingen ligger på 10. Regeringen vil forbedre arbejdsmiljøreglerne. Klor. Det var
slemt og vanærende for kvinder, at føde. Loppemarkederne er blevet den nye folkesport, og som med al anden
passion er det således b. Align Footwear indlægssålernes patenterede teknologi virker hvor end du står, går og
løber. Du kan nu købe billet til årets WordPress-begivenhed i Danmark. 000 skridt om dagen, og det er også
fint, hvis det kun gælder. Modsat en normal pizzasten, vil stålet ikke gå i stykker når du varmer det op til
meget høje temperaturer. det kystnære farvand i naturparkens. Læs mere, klik her Skal din arbejdsplads tA lle
skridt til nA ste runde, der starter den 3. Klor.

