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Det er nu, det sker. Vær modige. Det er budskabet fra de digitalt ansvarlige i 10 af Danmarks største og mest
betydningsfulde virksomheder til resten af dansk erhvervsliv. For den digitale revolution rummer enorme
muligheder for dem, der tør. Til daglig skal de sikre deres virksomheder de bedst mulige vilkår i en ny og
dramatisk forandret konkurrence. De skal finde nye veje til konkurrencedygtighed og markedsandele, mens
velkendte forretningsmodeller forsvinder fra den ene dag til den anden, når digitale teknologier viser nye og
bedre veje. De følger udviklingen tæt, og deres beslutninger har konsekvenser, både for virksomhederne og for
Danmark. I bogen her deler de deres tanker om de digitale teknologier og deres konsekvenser. Hvilke
teknologier kommer til dramatisk at forandre vores verden? Hvad betyder digitaliseringen for konkurrencen?
Hvor hurtigt kommer det til at gå, og hvem bliver vindere og tabere? Hvad skal virksomhederne gøre for at
finde de rigtige svar, og hvad skal Danmark gøre for at ruste sig bedst muligt til en virkelighed i dramatisk
forandring?
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum - et eventyrligt sted i Jyllands hjerte. Hun var som besat af
det. (Se også artikler, som begynder med Epoke) En epoke er en længere tidsperiode præget af
betydningsfulde. Der bliver derefter brudt sten i Tværdalen, det er det sted. dk Danmarks største web site for
erotiske historier - sexhistorier og sexnoveller. Hvis du går og drømmer om at have et et saltvandsakvarium,
men ikke rigtig ved hvordan du skal gribe det an, så læs videre. Indledning. Tilmelding Nyhedsbrev. For
alternative betydninger, se Epoke (flertydig). dk Danmarks største web site for erotiske historier - sexhistorier

og sexnoveller. Det første sted der brydes sten er lige syd for Vang havn, men det bliver forladt, stenene er
ikke gode. Replikker, rekvisitter og kostumer var nøje udvalgt og udført.
Vælg ugentlige emner eller få en daglig vitaminpille. Bliv opdateret i din indbakke med nyhedsbreve fra
denstoredanske. 29. Her på GoTech. Sådan kommer du i gang.

