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Iværksætter Lars Tvede Hent PDF Mere end 30 virksomheder! Så mange har Lars Tvede og Mads Faurholt
stiftet. Nye og kommende iværksættere skæver til deres resultater og stiller dem mange spørgsmål om, hvad
der skal til for at blive iværksætter. Derfor har de to serieiværksættere nu samlet deres erfaringer i denne bog.

Kan alle blive iværksættere? Hvordan finder man investorer? Gik du bare i gang, eller havde du en plan? Får
du overhovedet løn? Spørgsmålene spreder sig fra de helt grundlæggende til de videregående: Hvordan fik du
en bestyrelse? Hvordan finder man de rigtige partnere eller medarbejdere? Hvordan analyserer jeg markedet?

Klar tale, gode råd, personlige erfaringer og rækker af punkter, iværksætteren skal huske og reflektere over.
Samt nogle af de gode anekdoter.

Bogen kommer hele vejen rundt om iværksætterlivet. Og giver viden, erfaringer og stof til eftertanke til
enhver, der vil begynde eller er begyndt som iværksætter. Tvede og Faurholt gennemgår det, man skal vide

om sig selv som iværksætter (sin rolle, sin personlige effektivitet og sin gennemslagskraft), det, man skal vide
om sin virksomheds ideer og finansie-ring, og det, man skal vide om sit team og sin virksomhedskultur.

Og hvis man er kommet i gang, skal man vide mere om sin virksomheds vækst, strategier og udfordringer, om
børsnoteringer og bestyrelser – også det, kommer Faurholt og Tvede med sine personlige bud på. De giver
endda giver input til at forberede sin exit fra virk-somheden: Hvornår er legen god? Hvad er næste projekt?
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