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Glad Midsommar!
Om ett par dagar är det Midsommar. Och det ska vi svenskar fira!
Midsommar lär vara den storhelg som firas av flest svenskar. Vad
är jul, nyår och påsk i jämförelse med Midsommar med blomkrans i
håret, hoppa groda i gräset, sill och en kall i det härliga
sommarvädret? Och ljuvlig är sommarnatten… Ingenting slår vår
fantastiska Midsommar!

  
Varför firar vi Midsommar? – Ja, det är inte så noga, för att
sommaren har kommit och det äntligen är varmt och skönt i vårt
nordliga land så klart! Svårare än så är det nog inte, sen har det
blivit en härlig tradition. Något vi fortsätter med. Midsommar firas
också hos våra grannar i Norden, men greker och italienare har
aldrig förstått vitsen med att hoppa kring en stång i värmen.
Midsommar är en hednisk högtid som firades hos oss långt innan
kristendomen kom hit. 

  
I facket för onödigt vetande kan du notera att den vanligaste
födelsedagen i Sverige är 22 mars, räknar du nio månader bakåt i
tiden hamnar du i midsommartid… Systembolaget lär sälja ca 13
miljoner liter dryck i midsommarveckan, vilket är 45 % mer än
under en genomsnittsvecka. Och dagen före midsommarafton kan
Systembolaget glädja sig (?) åt 1,1 miljoner kunder jämfört med ca
700 000 en vanlig fredag. 

  
Vi önskar alla affärskontakter en riktigt 

 TREVLIG SOMMAR! 

Månadens tips!!
Strategiska tankar i sommar

  
Nu är sommaren här och du kan förhoppningsvis få tid för att varva
ner, ta det lugnt och bara ha det skönt. Nu är det ju inte så för alla
företagare, en del har ju högsäsong under sommaren och då är det
säkert fullt upp. 

  
Men för dig som har lite tid över har vi ett bra tips att komma med,
fundera lite på hur du kan gå till väga när du en dag ska sälja ditt
företag. Ser du några lämpliga köpare i en framtid? Hur blir ditt
företag mer attraktivt för en köpare? Börjar du fundera dyker det
säkert upp en del frågor som behöver diskuteras. Hur vill du ha det
med det ena och det andra, och hur kan du få det som du önskar?
Och vad får du betalt? Den eviga frågan. 
 
Och här kommer det viktigaste rådet: Ta kontakt med en bra
rådgivare i god tid innan du tänker sälja. Sätt igång en diskussion,
få tips och råd. Därefter kan du planera vidare och sätta igång mått

http://www.anpdm.com/newsletterweb/4444514375414A5D4575424159/434B504375494B58477447465F43http://www.anpdm.com/pdf/19139286/434B504375494B58477447465F43
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=19139286&uid=155763228&&&http%3A%2F%2Fwww.anpdm.com%2Fform%2F414A5E4478424B5F4071%2F414B584A714747504271
http://www.anpdm.com/taf/19139286/434B504375494B58477447465F43
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=19139286&uid=155763228&&&http%3A%2F%2Fwww.lania.se


2017-09-21 Länia önskar GLAD MIDSOMMAR!

http://www.anpdm.com/newsletterweb/4444514375414A5D4575424159/434B504375494B58477447465F43 2/2

och steg för en lyckad försäljning i framtiden. Vi har ett tips till.
Kontakta din läniamäklare efter sommaren! 
 

Länias företagsmäklare

Länia Företagsförmedling 
 www.lania.se | nyhetsbrev@lania.se | Kontakta oss

Vill du avsluta dina prenumeration av Länianytt? Avregistrera dig här.
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