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Erhvervsøkonomi - for alle Jan Pedersen Hent PDF Erhvervsøkonomi – for alle, er en ny og stærkt opdateret
afløser for bøgerne Virksomhedsøkonomi og Erhvervsøkonomi, som gennem næsten 25 år, blev udgivet på

Erhvervsskolernes Forlag (det nuværende Praxis). Erhvervsøkonomi – for alle, udgives nu på Forlaget Solhøj,
hvilket giver en lang række fordele. Udover en lavere pris, vil bogen også findes både som en traditionel

papirbog, og som E-bog. Teoribogen og opgavebogen er ligeledes blevet adskilt, da mange køber bogen, som
et opslagsværk og dermed ikke gør brug af opgavedelen. Bogen dækker fagplanen i Erhvervsøkonomi på

Akademiuddannelsen, samt en lang række andre grundlæggende erhvervsøkonomiske uddannelser.
Erhvervsøkonomi – for alle fortsætter de pædagogiske principper, som har kendetegnet dens forgængere, med

margintekster, som i letforståeligt sprog forklarer fagudtryk og vanskelige vendinger i stoffet. Bogen
anvender også stadig en gennemgående case omhandlende Paraplyproducenten U.M. Brella, som gør det

meget mere enkelt at forstå regneeksemplerne. Da denne bog udgives på forfatterens eget forlag og ved hjælp
af moderne trykketeknologi, som muliggør økonomisk produktion af mindre oplag, vil der også være

mulighed for at få lavet specialtilpassede udgaver, hvor f.eks. underviserens eget materiale bliver tilføjet
bogen, eller udgave med virksomhedsspecifikt indhold. Kontakt forfatteren på jan@eagleeye.co.dk, for at

høre nærmere om disse muligheder.
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