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O empreendedor é quem deve escolher seu investidor, não o
contrário.
Mesmo para quem tem experiência em gerir o próprio
negócio, captar recursos e conquistar novos investidores pode
ser um quebra-cabeças sem fim. Por isso, João Kepler,
premiado investidor e empresário, lhe explicará aqui tudo o
que é necessário para conseguir dinheiro para a sua empresa,
superar os obstáculos e obter boas parcerias.
- "Este livro vai ajudar muito na preparação dos
empreendedores, ensinando o que precisam fazer para
conquistar investidores. João traz muitas dicas e explica como
e quais são caminhos e possibilidades para conseguir dinheiro
para o seu negócio em cada estágio da empresa." Pierre
Schurmann, manager partner da Bossa Nova Investimentos
- "Os investidores têm algo chamado fear of missing out,
FOMO. Eles não querem
perder uma boa oportunidade. Se depois do pitch o investidor
não sai achando que está perdendo alguma coisa, você está
fazendo alguma coisa errada nessa fase. Este livro do João Kepler explica isso e dá muitas outras
dicas de como entender como pensa um investidor. " Edson Rigonatti, CEO da Astella Investimentos
"A sua grande chance de conseguir investimento é mostrar que sua empresa tem gestão e controle
dos processos internos. Neste
livro, o João também vai ajudá-lo a 'pensar dentro da caixa', a medir seus indicadores de
desempenho, fazer um plano eficiente de negócios e um racional dos seus números. " Thiago
Oliveira, autor do livro Pense dentro da caixa

título

: SMART MONEY

Autor

: João Kepler

Categoria

: Finanças

Publicado

: 01/10/2018

Editora

: Editora Gente

Vendedor

: Bookwire Brazil Distribuicao de Livros Digitais LTDA.

Páginas impressas

: 192 páginas

Size

: 3.09MB

Baixar SMART MONEY (PDF, ePub, Mobi) João Kepler GRATIS

PDF File: SMART MONEY

Ler ou baixar Online SMART MONEY PDF, ePub, Mobi João Kepler Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, O empreendedor é quem deve escolher seu investidor, não o contrário. Mesmo...

Baixar SMART MONEY (PDF, ePub, Mobi)
João Kepler GRATIS
Baixar SMART MONEY (PDF, ePub, Mobi) João Kepler GRATIS
SMART MONEY PDF - Are you looking for eBook SMART MONEY PDF? You will be glad to know
that right now SMART MONEY PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find SMART MONEY or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
SMART MONEY PDF may not make exciting reading, but SMART MONEY is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with SMART MONEY PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with SMART MONEY
PDF. To get started finding SMART MONEY, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of SMART MONEY PDF, click this link to download or read
online:

Baixar SMART MONEY (PDF, ePub, Mobi) João Kepler GRATIS

PDF File: SMART MONEY

Ler ou baixar Online SMART MONEY PDF, ePub, Mobi João Kepler Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, O empreendedor é quem deve escolher seu investidor, não o contrário. Mesmo...

Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o
mundo invisível ou espiritual,&#xa0; isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em
1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina Espírita e...
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Breves respostas para grandes questões
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http://media.beebok.info/br-1439091044/breves-respostas-para-grandes-questoes.html

Em textos inéditos, o físico e autor do best-seller Uma breve história do tempo nos
presenteia com seus pensamentos finais sobre as maiores perguntas da humanidade
Desde Einstein, o mundo não via um cientista tão reverenciado quanto Stephen Hawking.
Com seu...
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21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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Faça amor, não faça jogo
http://media.beebok.info/br-1007238246/faca-amor-nao-faca-jogo.html

Viver a plenitude do amor é o desejo senão de todas, ao menos da maioria das pessoas.
Amar e ser amado incondicionalmente, contar com o apoio de alguém para as horas
difíceis e para os momentos alegres, e saber que independentemente do que fazemos,
alguém...
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O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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O Crime do Padre Amaro
http://media.beebok.info/br-1424713872/o-crime-do-padre-amaro.html

O Crime do Padre Amaro relata a história de Amaro, um jovem padre que entrara para a
vida eclesiástica graças à imposição de uma nobre beata que o tinha sob sua guarda. Sem
vocação nenhuma, o jovem padre aceita o seu destino passivamente,...
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