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50+ og nystartet Abelone Glahn Hent PDF Forlaget skriver: Flere og flere, der har passeret de 50, overvejer
springet fra lønmodtager til selvstændig af mange forskellige årsager. De fleste af lyst, andre af nød. Fælles

for dem er, at de har kortere tid at løbe på, før forretningen skal give overskud, og at de besidder en
kernekompetence, der kan formes til et levebrød. Men hvordan?

Denne bog er en praktisk hjælp til den modne, som på en professionel måde ønsker at forberede springet til
egen lille virksomhed. I første del af bogen fortæller 12 selvstændige i alderen 54-68 år åbent og ligefremt om
deres overvejelser, forventninger og bekymringer samt om de reaktioner og den virkelighed, der mødte dem

de første år.

Anden del fokuserer på, hvad den modne bør overveje før start, på realistiske krav til selvledelse, på
faldgruber i dagligdagen, på at kunne prissætte og sælge sig selv, på markedsføring, netværk og økonomi, på
pension, sikkerhedsnet, a-kasse, sygdom og efterløn. Og ikke mindst på, hvor længe man kan eller vil blive

ved.
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