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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. Gratis
online version medfølger.
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dk Vi er noget så dansk som en forening. Bliv kontaktet til en uformel snak om vores løsning til dig
Drømmer du om at starte egen virksomhed.
Vi er Danmarks bedst bedømte advokater på Trustpilot. På denne side kan du få hjælp til at komme godt i
gang. Derfor arbejder vi løbende på at indgå samarbejder som sikrer os viden om, hvad der skal til at bringe
dig og din virksomhed … Det er udfordrende at være kunde i Jyske Bank. Vi er Danmarks bedst bedømte
advokater på Trustpilot. På denne side kan du få hjælp til at komme godt i gang. Gå til forsiden. Se fx en
tjekliste med 7 praktiske trin, der er gode at få styr på fra start. Vidste du at din virksomhed kan spare op til
75% med en belysningsaftale og et skift til LED pærer. Vi har det hele til dig. Vi arbejder aktivt for at skabe
de bedst mulige rammer for det private erhvervsliv i området. Eller er du allerede ved at starte op. Lav din
egen hjemmeside med de færdiglavede elementer. Vidste du at din virksomhed kan spare op til 75% med en
belysningsaftale og et skift til LED pærer.
Vidste du at din virksomhed kan spare op til 75% med en belysningsaftale og et skift til LED pærer. Du får
samtidig planlagt et velkomstmøde med en rådgiver fra Nykredit, hvor I kan tale om hele din økonomi og de
ting, der er vigtige for dig. Velkommen til Vejle Kommunes hjemmeside, hvor du kan få hjælp og svar på
langt de fleste af dine spørgsmål, samt information om en række af de tilbud, som Vejle Kommune kan
tilbyde.
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