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De virkelige helte Carsten Steno Hent PDF Forlaget skriver: Hvad skal vi leve af i Danmark? Hvordan skaber
vi de vækstvirksomheder, der fremover skal finansiere voresvelfærd? Det sker af sig selv i den skov af små og

mellemstore virksomheder, der er skabt og ledes af deres ejere.

Det er dem, denne bog handler om. Vi hører så meget om de store børsnoterede og internationale
virksomheder. Men gruppen af små og mellemstore ejerledede virksomheder er faktisk den mest udbredte

virksomhedstype i Danmark. Vi kommer bag om dagligdagens udfordringer, følger med i udviklingen af nye
produkter og tager med til USA til prisoverrækkelse. Carsten Steno rapporterer fra hverdagen i de ejerledede
virksomheder. Han viser, at det er her, vi ser den største innovation, nytænkning og succes. Det er derfor

ejerlederne, vi bør satse på.

Bogen er vigtig og medrivende læsning om en gruppe virksomheder, der normalt ikke er i fokus - selv om de
udgør Danmarks fremtid. 
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