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Start din virksomhed Jens Koldb\u00e6k Hent PDF Alt der kræves for at starte din egen virksomhed har vi
samlet til dig her. Du lærer bl.a., hvordan du registrerer din virksomhed, hvad du skal gøre for at lave en

professionel website, registrere webdomæne og hvilke programmer du kan bruge til nem og
omkostningseffektiv bogføring, udarbejdelse af kontoplan, fakturering og alt det andet der kræves for at drive

en professionel virksomhed. Vi viser dig, hvordan du får styr på indberetning af moms, forskuds- og
årsopgørelser og indbetaling af skat. Vi ser også på forskellige websites, hvor du kan søge nye opgaver til din
virksomhed, og hvor du som iværksætter kan stille spørgsmål til eksperter og erfarne iværksættere. Har du
brug for at øge din startkapital? Så er der hjælp hos virk.dk eller via crowdfunding. Få gode råd om din

virksomheds online tilstedeværelse med søgemaskineoptimering, Trustpilot samt Google AdWords. Du får
også et overblik over online betalingsløsninger som DIBS, QuickPay, MobilePay og PayPal. Alle guides er
bygget op som en kogebog med én vejledning på hver side og kan derfor også bruges som et overskueligt
opslagsværk, hvor du lynhurtigt kan finde præcis de emner, som du vil læse mere om. I den gratis online

version som medfølger, kan du nemt finde svar på det du søger omkring start af virksomhed.
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