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Faça o download ou leia online Nada Easy Tallis Gomes
PDF grátis para e-book / ePub / Mobi / Mp3 / Txt, Sempre
desconfie das fórmulas mágicas! Nestas páginas, você
conhecerá a realidade de quem tenta fazer com que uma
start-up dê certo no Brasil.
Tirar uma ideia do papel é uma arte; fazer isso em um cenário
hostil como o mercado brasileiro, é quase impossível. Escalar
seu negócio, crescer exponencialmente é o sonho de todo
empreendedor, porém, como fazer isso?
Neste livro, Tallis Gomes, fundador da Easy Taxi e da Singu,
apresenta o passo a passo das etapas para validar de forma
correta a sua ideia, abrir seu empreendimento e fazê-lo
crescer, sem desperdiçar tempo e recurso produzindo algo
pelo qual as pessoas não pagariam. Tallis mostra que assim
como ele conseguiu se tornar um empreendedor bemsucedido apesar de vir de uma origem muito pobre, uma
cidade pequena e de não ter concluído a faculdade, você
também pode criar um negócio de sucesso se tiver a coragem e a disciplina necessária para tanto.
Aqui você vai aprender:
- Como ter uma ideia viável
- Como transformar sua ideia em produto
- Como construir seu time
- Como se proteger juridicamente
- Como levantar capital na realidade brasileira
- Como escalar seu negócio
- Qual é a hora de vender a empresa
Tome posse das lições de quem já foi listado pela revista Forbes como um dos 30 jovens mais
transformadores do Brasil, eleito o Young Leader of The Year nos EUA e eleito pelo MIT um dos
jovens mais inovadores do país.
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Faça o download ou leia online Nada Easy Tallis Gomes PDF grátis para e-book / ePub /
Mobi / Mp3 / Txt, Are you looking for nada easy PDF?. If you are areader who likes to download
nada easy Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options
now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The
Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get nada easy Pdf and any
kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading nada easy Pdf? You may think better
just to read nada easy Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read nada easy electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, nada easy Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download nada easy Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download nada easy Pdf from our online library.
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