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Tips om ekonomi
För oss som driver eget behöver man
ständigt hålla sig uppdaterad över vad
som händer i lagstiftningen. Så att allt blir
rätt med bokföring, avdrag och
representation.

Vad kostar en anställd?
Rätt vad det är så lossnar det och man
kommer på vad det är som driver
försäljning. Men då kommer nästa
problem - att hinna med! Tänk om någon
kunde ta hand om dina ordrar, sköta
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Ditt bästa 2018
Hej Nyföretagare!
Nu har du chansen. Ett nytt, blankt år, fritt
fram för alla de där nya, fräna sakerna
som du vill hjälpa dina kunder med. Ta
chansen direkt och skriv in det här i din
kalender för 2018:

Varje jämn vecka: uppdatera
hemsidan.

Varje udda vecka: stäm av din plan
för kampanjer och utskick 2018.

Första tisdagen varje månad: Ring
några kunder för att se om allt
fungerar som det ska. Inte sälja alltså,
bara ring och kolla läget. 

Avsätt EN HEL DAG nu i januari för
att planera våren.

Avsätt EN HEL DAG i juni för att
planera hösten. 

De här dagarna är för dig. För din
utveckling. Låt inget komma emellan - det
här är ditt företag, din framtid och dina
drömmar. 

Planera din marknadsföring
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Vad gäller egentligen för eget uttag i
enskild firma? Hur funkar traktamente?
Vad är skatten i ett aktiebolag?

 Björn Lundén Information driver ett gratis
nyhetsbrev som håller dig uppdaterad om
förändringar som berör företagare. 

ekonomin helt och hållet, eller du kanske
behöver en säljare på heltid?

Det händer också en del annat när du blir
arbetsgivare, men börja med
Verksamt.se's guide för Vad kostar en
anställd så hittar du både en räkneguide
och mer info. 

PS. Du får det här brevet för att du på något sätt samarbetar med
NyföretagarCentrum Hässleholm. Brevet ska informera om verksamheten och
riktar sig i första hand till dig som är Partner i Hässleholm. Brevet ger dig också
inbjudningar till event och träffar. Det är helt enkelt till för att hjälpa dig att få ut

mesta möjliga av vårt samarbete. D.S.

Sveriges ledande kraft för nyföretagande
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