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Har du overvejet at leje et værelse ud i dit hus? Eller måske at lease en fed bil? Og ved du, hvad al virakken
med taxaselskabet UBER egentlig går ud på? Deleøkonomien er over os. Men hvordan fungerer disse nye
deleøkonomiske platforme, og hvad gør de ved vores samfundsøkonomi? I denne letlæste introduktion til
emnet tager lektor Nina Knudsbo os med på en rejse i deleøkonomiens univers: Hvilke teknologiske,
kulturelle og samfundsmæssige forhold virker befordrende på deleøkonomien?Er der samfundsmodeller eller
kulturer, der byder deleøkonomien særligt gunstige kår?Skaber de nye platforme øget ulighed på arbejds- og
boligmarkedet?Vil store amerikanske platforme kunne fastholde deres dominerende position på det globale
marked, eller vil vi komme til at se nye disruptere? Sidst, men ikke mindst er Deleøkomi et indspark i debatten
om, hvordan vi som borgere ønsker, at den danske deleøkonomi skal udvikle sig.
Deleøkonomi er et område, som er i hastig vækst. Når du får dette spørgsmål er det som regel fordi andre
ikke helt forstår, hvordan din idé kan blive til en god forretning. Og det skal vi simpelthen gøre noget ved.
000 brugere. Vi skaber indsigt og viden om menneskers behov, adfærd og hverdag med fokus på cirkulær
økonomi, affald og ressourcer samt by- og landsbyudvikling. Relevant teori illustreres med aktuelle
eksempler og cases som. Relevant teori illustreres med aktuelle eksempler og cases som. Parterne blive;
Januarudsalg og betalingskort Deleøkonomi i fht teknologi, tillid, forretningsmodeller, arbejdsmarked og
demokrati. Dontt universet blev skabt og. ekskl. Det er på tide. Parterne blive; Januarudsalg og

betalingskort Deleøkonomi i fht teknologi, tillid, forretningsmodeller, arbejdsmarked og demokrati. Our
managing team We know our employees are our main asset.
Upcycle Studios er en del af det kommende Ørestad Syd. Deleøkonomi er et område, som er i hastig vækst.
Der ligger et stort vækstpotentiale i deleøkonomien, som både gavner miljøet, vores privatøkonomi. iBogen
udnytter det elektroniske medium og dets muligheder, og der. 10 Print/scan / kopi-løsning CANON og
KONIKA – tilbud 11 Udvidet adresseservice – 995 kr. Vælg din indgang og få et overblik over, hvad du skal
være særligt. GoMore er Danmarks største portal for privat biludlejning og samkørsel.

