
Erbjudande för dig som är kund 
hos NyföretagarCentrum!
– spara 214–320 kr per bok!

VIll du beställa?
Beställ genom att mejla namn, adress, e-post 
och telefonnummer samt vilken bok/böcker 
som önskas till lars.sorling@bjornlunden.se. 
Ange även vilket Nyföretagar centrum du fått 
erbjudandet av. Det går alltså inte att bestäl-

la något av ovan stående erbjudanden via vår 
hemsida utan detta måste admini streras av 
Lars  Sörling för att ni ska få gällande pris.

E-post: lars.sorling@bjornlunden.se 
Telefon: 0650-54 14 70 

Priser anges inklusive moms. Fri frakt.

Björn Lundén AB | Box 84, 824 65  Näsviken | Tel: 0650-54 14 00 | salj@bjornlunden.se | www.bjornlunden.se | facebook.com/bjornlunden.se

Erbjudandet gäller böcker utgivna av 
Björn Lundén AB. Rabatten gäller därför 
bl a inte Bli rik långsamt eller böck erna 
i  Rättserien (Redovisa rätt m fl). 

Enskild firma 
– skatt och ekonomi 
för dig med  
enskild firma!
Boken visar hur en enskild 
firma fungerar när det gäller 
skatt, ekonomi och juridik. Du får även 
 avdragstips, skatteplaneringsråd och hjälp att deklarera.

• Uppl 30, 288 sid.

PRIS 100:- (ORD.PRIS 420:-)

Starta & driva 
företag 
– handbok för att få 
en bra start på ditt 
företagande !
Det här är boken för dig som 
driver eller tänker starta ett eget företag 
– oavsett bransch och företagsform. Så här långt har 
boken hjälpt fler än 125 000 före tagare till en bra start.

• Uppl 28, 259 sid.

PRIS 100:- (ORD.PRIS 314:-)

Start up and run 
a Business in 
Sweden 
– get a good start!
This book is aimed at people 
who run their own business, or 
those considering starting one 
up in the future – regardless of 
the type of company. Practical and acces-
sible, the book is filled with examples, tips, and advice to 
help you succeed in your chosen venture.

• Third edition, 259 sid.

PRIS 100:- (ORD.PRIS 314:-)

Eget aktiebolag 
– för dig som driver 
aktiebolag utan 
 revisor!
Boken för dig som driver eget 
aktiebolag med enklast möjliga 
administration. Du lär dig hur ett litet aktiebolag 
fungerar och vad som är viktigt att tänka på när det gäller 
skatt, moms, bolagsstämma, aktier, avtal, mm..

• Uppl 10, 222 sid.

PRIS 100:- (ORDI.PRIS 420:-)
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Övriga titlar 50% rabatt,  
se www.bjornlunden.se.

https://www.bjornlunden.se

