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BESKRIVNING DET SVENSKA TECHUNDRET
Vad är hemligheten bakom några av världens mest framgångsrika techbolag?För första
gången berättas hela historien om hur lilla Sverige blev bäst i världen på att producera
globala succéer. Genom unika intervjuer med grundarna bakom företag som Spotify,
Skype, Klarna och Mojang och intervjuer med över 100 anställda, familjemedlemmar,
branschkollegor, investerare och forskare, undersöker journalisten Kina Zeidler hur Sverige
har kunnat fostra så många entreprenörer som grundat så kallade enhörningar, techbolag
med en värdering på minst en miljard dollar. Få en inblick bakom kulisserna och läs om
såväl motgångarna som framgångarna.Hur gick det till när Mojang såldes till
Microsoft?Hur blev Spotify störst i världen på strömmad musik?Hur gör man för att skaffa
100 miljoner användare?Det svenska techundret rymmer också berättelser om de
entreprenörsledda företag som många gånger låg som grund till entreprenörernas nästa steg:
Adlibris, Tradera, fildelningstjänsten Kazaa ...Dessutom: handfasta bolagsbyggartips från
Daniel Ek, Sebastian Siemiatkowski, Niklas Zennström, Niklas Adalberth, Nami
Zarringhalam, Alan Mamedi, Carl Manneh, Jonas Nordlander, Filip Engelbert med
flera.Medverkande: Spotify, Klarna, Skype, Avito, Mojang, Apotea och Truecaller.
DET SVENSKA TECHUNDRET - KINA ZEIDLER - BÖCKER (9789163615115
Pris: 215 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Det svenska
techundret av Kina Zeidler (ISBN 9789163615115) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra. Pris:
215 kr. Inbunden, 2018. Finns i lager. Köp Det svenska techundret av Kina Zeidler på
Bokus.com. Boken har 2 st läsarrecensioner. 2018, Inbunden. Handla online - Hos dig inom
1-3 arbetsdagar. Köp boken Det svenska techundret hos oss! Vid millennieskiftet gick
proppen ur IT-bubblan. 300 miljarder kronor försvann när börskurserna kollapsade för
bolagen med de vilda drömmarna. Snart. Det svenska techundret av Kina Zeidler. ISBN
9789163615115. Pris: 249.00:-Vad är hemligheten bakom några av världens mest
framgångsrika techbolag? Gör en bra affär på Det svenska techundret (Inbunden, 2018)
Lägst pris just nu 195 kr bland 8 st butiker. Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner
svenskar att. Vad är hemligheten bakom några av världens mest framgångsrika techbolag?
För första gången berättas hela historien om hur lilla Sverige blev bäst i världen. PODD.
"Under 15" har denna vecka träffat Kina Zeidler. Civilekonom, journalist och författare
som nyligen släppt boken "Det svenska techundret". I boken. It-bubblan runt år 2000 är
väldokumenterad. Vilket öde väntar dagens stjärnor? - Det pratas ibland om en ny
tech-bubbla, dopad av en mycket stor. Eter tunga satsningar i bland andra Spotify och Avito
rankas Northzones Pär-Jörgen Pärson idag som en av Europas vassaste investerare. Läs här
hans egen analys. Det svenska techundret av Kina Zeidler Inbunden, Svenska, 2018-03-21
(2 röster) 215. Köp. Skickas inom 1-2 vardagar. Vad är hemligheten. Vad är hemligheten
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bakom några av världens mest framgångsrika techbolag? För första gången berättas hela
historien om hur lilla Sverige blev bäst i världen Det svenska techundret öppnar för många
spännande börsnoteringar. Det svenska techundret rymmer också berättelser om de
entreprenörsledda företag som många gånger låg som grund till entreprenörernas nästa
steg:. Vad är hemligheten bakom några av världens mest framgångsrika techbolag? För
första gången berättas hela historien om hur lilla Sverige blev bäst i världen. Tipsen är från
Kina Zeidlers bok "Det svenska techundret" där du kan finna fler bolagsbyggarråd och läsa
om de svenska superentreprenörernas framgångssagor. 1.
DET SVENSKA TECHUNDRET - KINA ZEIDLER - BOK (9789163615115) BOKUS.COM
Svensk musik och teknik är världskänd, och det gäller också mötet mellan dem - den snabbt
växande music tech-branschen. Under Music Tech Fest på KTH. Suomen suurimmasta
e-kirjakaupasta löydät maan laajimman e-kirja- ja äänikirjavalikoiman. Osta kirja Elisa
Kirja -palvelusta milloin vain ja luet tai kuuntelet. Spotify, Skype, King - och nu Izettle.
Svenska företag som säljs eller börsintroduceras för mångmiljardbelopp beskrivs ibland
som det svenska techundret. Vad är hemligheten bakom några av världens mest
framgångsrika techbolag? För första gången berättas hela historien om hur lilla Sverige blev
bäst i världen. Du behöver vara inloggad samt ha ett lånekort i Nacka Bibliotek för att
reservera denna titel. Logga in för att göra din reservation Fintech är branschen på mångas
läppar just nu. Och Sverige ligger långt framme. Men Eileen Burbridge, som är
medgrundare till de... Att det svenska techundret senaste decenniet är en konsekvens av
IT-bubblan är han övertygad om. - Det svenska techundret senaste tiden beror till 100. Det
Svenska Techundret by Kina Zeidler. Public · Hosted by Norrsken Foundation. Interested.
clock. Monday, May 21, 2018 at 12:00 PM - 1:00 PM UTC+02. about 4. Det svenska
techundret. Vi är duktiga på att dra igång startups och techbolag i Sverige - exempelvis
Spotify, SoundCloud, iZettle och Klarna. Spotify, Skype, King - och nu Izettle. Svenska
företag som säljs eller börsintroduceras för mångmiljardbelopp beskrivs ibland som det
svenska techundret. Journalisten Kina Zeidler har fått unik access till personerna bakom
våra mest framgångsrika techföretag. Resultatet är boken "Det svenska techundret".
Sverige är i världsklass när det gäller att skapa nya framgångsrika teknikbolag. Det har vi
varit ett bra tag. Vi jämförs med Silicon Valley i USA och tech. spoilconcept WEEKLY
CONVERSATION �� Idag pratar vi med Kina Zeidler som är aktuell med sin nya bok "Det
svenska techundret". En bok som för första gången.
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