GØR EN GOD FORRETNING
-Biblioteket hjælper dig på vej

ONLINE LIGE HER

Forsidebillede: colourbox

Brug bibliotekets baser kvit og frit!

Kortere vej til succes

Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,
du frit kan benytte – på biblioteket og de steder, hvor du er online. Her
går du blot ind på hjemmesiden på det bibliotek, hvor du hører til.
Læs mere om baserne her i folderen og find dem her:

Hvordan står det til hos konkurrenterne, hvem er økonomisk set de bedste samarbejdspartnere, og hvordan ser det ud på dit marked lige nu?
Bibliotekets online baser hjælper dig med at finde svarene uanset, om
du har en mindre virksomhed, der opererer inden for landets grænser
eller en international virksomhed med eksport.
Du får god hjælp til at gøre en god forretning, fordi handel og samarbejde med de forkerte kan får alvorlige konsekvenser. Har du til gengæld
den rette viden, kan vejen til succes blive væsentlig kortere!
Find relevant information og masser af inspiration på de baser, vi her
præsenterer dig for.
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Brug dem kvit og frit – vi hjælper dig gerne i gang!

Bliv online med Europa – og resten af verden
Mangler du adressen på handelskammeret i Slovenien? Vil du gerne
vide mere om Polens historiske og politiske udvikling, før du tager på
forretningsrejse – eller har du behov for at kende indbyggertallene i de
største byer i Kina?
Med Europa World Plus finder du svarene. Du får fri adgang til et helt
utroligt opslagsværk, hvor du kan søge målrettet på lande, verdens 9
regioner og store internationale organisationer.
Find opdaterede politiske, økonomiske og historiske analyser. Få let
adgang til statistiske analyser og lav selv sammenlignende statistik, der
matcher dit behov.
Du bliver ganske enkelt godt klædt på til at gøre en god forretning!

- åbner en helt ny verden
Få Tjek på
•
•
•
•

Politik
Økonomi
Historie
Statistik

Kig konkurrenter og kunder over skulderen
Ved du, hvilke tal der står på bundlinjen i konkurrenternes årsregnskab?
Bliver det nemmere for dig at gå målrettet efter potentielle kunder, hvis
du kan se, hvem der har en god likviditet? Og har du undersøgt, om den
virksomhed, du planlægger at indgå samarbejde med, er ved at gå
konkurs?
Hold dig opdateret på Bisnode Market, hvor du har direkte adgang til
oplysninger om regnskab og ejerforhold i danske virksomheder – også
nystartede. Har du brug for adresser eller andre kontaktoplysninger, finder du dem også her.
Brug Bisnode Market på biblioteket eller via hjemmesiden på det bibliotek, hvor du hører til.

-Tjek danske virksomheder døgnet rundt

På forkant med forsidehistorierne?
Handler du med udlandet, er du på vej ud på en forretningsrejse, eller
får du besøg af en udenlandsk samarbejdspartner, kan det være en stor
fordel at kunne sige: Jeg læste for øvrigt lige…
Med Library Press Display får du direkte adgang til ca. 2.200 aviser fra 97
lande i hele verden. Flere artikler kan du endda få oversat til hovedsprogene eller læst højt.
Aviserne er holdt i deres oprindelige udseende, så du får alle detaljer fra
den trykte avis, og der er 30 dages arkiv.
Være på forkant uanset, om du er ude eller hjemme - og hold samtidig
dine sprogkundskaber ved lige!

- adgang til alverdens nyheder!

2.200 aviser
fra 97 lande
på 54 sprog

Find vej – brug Kompass

Flere veje ud i verden!

Er din virksomhed baseret på eksport eller import? Er det vigtigt for dig at
få overblik over udenlandske producenter, firmaer eller varer? Eller er det
afgørende, at du får eksponeret din egen virksomhed i udlandet?
Så er Kompass et effektivt redskab til at finde vej.
Vær opmærksom på, at du kun kan bruge Kompass på biblioteket!
Vil du have mere information, er du altid velkommen til at spørge – vi
hjælper dig gerne på vej!

Der er flere steder at søge, når du skal klædes på til at gøre en god forretning:
um.dk
Udenrigsministeriets hjemmeside er en stor hjælp, når du skal orientere
dig om udenlandske markeder. Eksportrådet giver mange gode råd, og
der er masser af vigtig information at hente.
Startvækst.dk
Gode råd, værktøjer og viden til dig, der på vej i gang eller klar til vækst.

Kun adgang fra biblioteket!

Det gjorde jeg bare ikke
Det kan være vanskeligt at begå sig i et fremmed land, hvis du ikke kender kulturen. På biblioteket hjælper vi med at finde litteratur, der giver
dig viden om kulturel og forretningsmæssig takt og tone, inden du rejser
– eller får besøg!
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