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Som ägare till mindre företag har man ofta svårt att hitta någon att tala med om tankar kring en eventuell
försäljning av det egna företaget. Detta märkte vi själva när vi hamnade i den situationen. Vi saknade en

samtalspartner som med egna erfarenheter täckte in hela vidden av en företagsförsäljning. Detta har vi utgått
ifrån när vi skrivit ?Att sälja det egna företaget?. I boken guidar vi läsaren genom försäljningsprocessen - från
det att de första tankarna om en försäljning dyker upp till det att man avyttrat sitt företag. I boken tydliggörs
på ett bra sätt vikten av att planera och förbereda försäljningen för att affären skall bli så bra som möjligt.
Boken innehåller konkreta tips på lönsamma åtgärder.Om författarna Författarna Göran Eriksson och Mats-
Ola Carlsson är båda civilekonomer och har mångårig erfarenhet av företagsägande, företagsutveckling och

företagsöverlåtelser.

En del som startar eget eller är småföretagare pratar ibland att de inte sysslar med marknadsföring. av
Marianne Westman. Ett alternativ är också att lägga in en friskrivningsklausul i kontraktet.

Eriksson & Carlsson Företagsrådgivarna
Ab

CSR en guide till företagets ansvar presenterar ämnesområdet Corporate Social Responsibility. En guide
baserad på egna erfarenheter. Det hade inte sagts upp 20 arbetstagare vid någon av de butiker där de anställda
arbetade. Den som är behörig inom det egna företaget eller hos en samarbetspartner i ekosystemet kommer.
Det motsvarar 89 procent av de sysselsatta. Genom en frivillig överenskommelse kan du göra innehållet i
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kollektivavtalet till en del av anställningsavtalet. Hej Jag har precis fått min faskattsedel och har fått reda på
att de inköp som jag gjort till mitt företag kan tas upp som egna utlägg har fått en liten mall där jag ska fylla i
personuppgifter och sen rada upp varje kvitto ange brutto och nettobelopp samt avdragsgillt momsbelopp en
räkning för personligt utlägg som jag sedan när jag har fått in pengar i företaget kan. Turboplingen. Involvera
hela tiden medarbetarna i att anpassa så det passar dem. En lättläst guide baserad på egna erfarenheter. Ta

gärna upp försäljningen som en stående punkt på veckomöte eller dylikt. Stimulanssatsningen på 160 000 för
att öka användningen av LOV i . Att ge mottagaren möjlighet att bestämma villkoren för leveransen ökar

kundnöjdheten säger Melker Camnerinnbsptjänsteutvecklare för konsumentleveranser. Utan en budget vet jag
inte om jag gör rätt eller fel säger han. Detta märkte vi sj. Den ger även svar på företagarnas motivation och

egen upplevelse av pandemin. Det gäller framförallt om. Läs mer och ansök här. Guide för en lyckad
chefsrekrytering .
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