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iværksættergryde. En ny generation af startup-stjerner er ved at sende de gammelkendte ansigter på pension,
og det nye kulds succeshistorier er både opsigtsvækkende og inspirerende. De er desværre også lidt oversete.
I hvert fald ind til nu. I denne bog møder du ti brandvarme, danske IT-iværksættere, som alle fortæller åbent
og ærligt om det liv, de har valgt, og om den business, de har skabt. Vil du inspireres og samtidig aflure,
hvordan man får succes som IT-iværksætter, så skal du møde den nye generation af danske startup-stjerner.

Hvis du skal lære det, så kan du lige så godt lære det af de bedste. LÆR AF DE BEDSTE STARTUP-
STJERNER findes også i en udvidet version. Den udvidede version er suppleret med teori og opgaver til

undervisningsbrug.
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