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der er så mange ting at tage hensyn til, og fordi de fleste er usikre på, om de kan. Med denne bog får læseren

en meget enkel og let tilgængelig skabelon til at lave en forretningsmodel.

Det er en håndbog for nytænkere, banebrydere og rebeller med ambitioner om at trodse forældede
forretningsmodeller og designe morgendagens virksomheder. Det er en bog for forretningsmodel-

generationen. Bogen er en af de mest omtalte business-bøger inden for de seneste år. Fordi bogen er super
brugbar for både store og små virksomheder og også enmandsvirksomheder, er den allerede blevet populær i

Danmark.

 

Hvordan laver man så en forretningsmodel? Jo, man udfylder et ”strategilærred”, som er en skabelon, med de
ting, man skal bruge, og så er man i gang, let og elegant, uanset hvilken forretning man ønsker at lave, eller

hvad man arbejder med.
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