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Att föra samman kunder med tjänster och produkter så att alla blir nöjda är äkta affärsmannaskap. Den här
boken tittar på affärsmannaskap ur ett digitalt perspektiv - ett perspektiv för de nya handelsmännen e-handlarna. Som e-handlare bjuds du på andra och nya utmaningar än de handlare som kan se sina kunder i
ögonen. Boken ger dig grundläggande kunskaper och värdefull förståelse för verksamheten i företag med
internet som huvudsaklig försäljningskanal. Här diskuteras allt från kunder och vad de egentligen köper till
företagets organisation och prissättning.
Vi arbetar med hel- och deltidsuppdrag samt rekryteringar inom tjänstemannasektorn.
En bred utbildning för dig som vill studera på heltid och har siktet inställt på ett kvalificerat jobb inom event
och turism. Här kan du ta del av frågor och svar kring GDPR kopplat till finans och försäkring. På Kurera.
Här kan du ta del av frågor och svar kring GDPR kopplat till finans och försäkring.
YH-utbildningen Konceptutvecklare Event & Besöksnäring är en avgiftsfri heltidsutbildning som berättigar
till studiemedel via CSN. Allt om försäljning för säljare, försäljningschefer och entreprenörer. En bred
utbildning för dig som vill studera på heltid och har siktet inställt på ett kvalificerat jobb inom event och
turism. Här kan du ta del av frågor och svar kring GDPR kopplat till finans och försäkring. se ger vi dig
smarta och enkla tips för naturlig hudvård.

se ger vi dig smarta och enkla tips för naturlig hudvård. Vi vill ge dig möjlighet att ta nästa steg i din karriär.
Allt om försäljning för säljare, försäljningschefer och entreprenörer. Vi vill ge dig möjlighet att ta nästa steg i
din karriär. Men en ny bok kan leda till att samtalen blir en trevligare upplevelse. Vi arbetar med hel- och
deltidsuppdrag samt rekryteringar inom tjänstemannasektorn. Voltimum är en portal med verktyg,
information och tjänster som gör livet lättare för människor som jobbar i elinstallationsbranschen Utbildning
inom digital analys av mediekanaler och användarbeteenden.

