
Praktisk internetjura for virksomheder
Hent bøger PDF

Kristian Holte

Praktisk internetjura for virksomheder Kristian Holte Hent PDF Internetjura er et komplekst område, som
bliver sværere og sværere at håndtere for virksomheders ikke-juridiske medarbejdere. Kompleksiteten forøges
ved, at der ofte ikke er noget klart svar på de juridiske spørgsmål, da teknologien og forretningsmodellerne

hurtigt ændrer sig.

Formålet med denne bog er at levere brugbare råd, som ikke-jurister kan forstå og implementere med det
samme. Tanken er ikke, at bogen skal læses fra første til sidste side, men at læseren i stedet kan søge og finde
interessante problemstillinger, der minder om dem hun sidder med. Bogen er delt op i syv kapitler, der giver

læseren en idé om, hvor der skal slås op, hvis et bestemt område skal belyses.

Bogen er skrevet til internetvirksomheder - heriblandt e-handelsvirksomheder, markedspladser, medier,
online-tjenester, digitale marketingbureauer og alle andre virksomheder, hvor tilstedeværelse på internettet er

vigtig. Bogen er både skrevet til opstartsvirksomheder og etablerede virksomheder.

Forfatter Kristian Holte er advokatfuldmægtig hos KLAR ADvokater og bekæftiger sig hovedsageligt med at
rådgive internetvirksomheder.

 

Internetjura er et komplekst område, som bliver sværere og sværere
at håndtere for virksomheders ikke-juridiske medarbejdere.

Kompleksiteten forøges ved, at der ofte ikke er noget klart svar på de
juridiske spørgsmål, da teknologien og forretningsmodellerne hurtigt

ændrer sig.

Formålet med denne bog er at levere brugbare råd, som ikke-jurister
kan forstå og implementere med det samme. Tanken er ikke, at

bogen skal læses fra første til sidste side, men at læseren i stedet kan
søge og finde interessante problemstillinger, der minder om dem hun
sidder med. Bogen er delt op i syv kapitler, der giver læseren en idé
om, hvor der skal slås op, hvis et bestemt område skal belyses.

Bogen er skrevet til internetvirksomheder - heriblandt e-
handelsvirksomheder, markedspladser, medier, online-tjenester,
digitale marketingbureauer og alle andre virksomheder, hvor

tilstedeværelse på internettet er vigtig. Bogen er både skrevet til
opstartsvirksomheder og etablerede virksomheder.

Forfatter Kristian Holte er advokatfuldmægtig hos KLAR ADvokater
og bekæftiger sig hovedsageligt med at rådgive

internetvirksomheder.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Praktisk internetjura for virksomheder&s=dkbooks

