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Med sine bare 32 år har Morten Strunge nået mere end de fleste. Han står bag selskaberne Onfone, Mofibo og
Plenti, som alle er baseret på nye forretningsmetoder inden for telefoni og bøger – og som har indbragt ham en
formue. Morten Strunge har ingen uddannelse, men lige fra drengeårene har han haft en vilje til at gå helt til
kanten, når han tror på sin ide. Uanset omkostningerne. Han har været helt nede i kulkælderen, har ruineret
sine forældre, fyret sin bror og ladet mange andre slå sig på sig, når han har udfoldet det, han selv betegner
som fokus og risikoappetit. Morten Strunge har evnen til at se muligheder, hvor ingen andre kan, og en sikker
forståelse for, hvad kunderne prioriterer. Et talent, han i dag lader andre iværksættere nyde godt af i rollen som
business angel – og som han også øser rundhåndet af, når han i bogens sidste kapitel tager ordet og giver
kommende iværksættere sine bedste anbefalinger. MORTEN STRUNGE - EN
IVÆRKSÆTTERBERETNING OM AT SATSE ALT, TABE ALT, UDFORDRE DE STORE OG VINDE ...
TIL SIDST er skrevet af journalist Jakob Skouboe.
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