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Riktigt bra aﬀärer gör man själv.
De skickas inte runt på kontoret.
06-12-14 10.42.49
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Det sägs att människan är som smartast på morgonen. Utnyttja
detta, läs ditt eget ex av Dagens Industri direkt på morgonen. Just
nu får du Dagens Industri i ett helt år för endast 2 877 kr inkl moms.
Tacka ja till vårt erbjudande! Faxa eller posta svarskortet i svarskuvertet inom 9 dagar!

Ingen vet vad som ska hända i framtiden, men mycket tyder på att
konjunkturen snart viker. När det väl sker kommer det gå fort. Då
gäller det att ha den rätta informationen för att snabbt kunna ta
väl underbyggda beslut. Men när nås du av den avgörande informationen? Vid eftermiddagskaffet när du äntligen har lyckats hitta
kontorets gemensamma ex? Någon dag i veckan i den Dagens
Industri du har köpt i affären?

Från kl 22.00 kvällen innan kan du som prenumerant läsa morgondagens tidning på nätet. I artikelarkivet hittar du tusentals
publicerade artiklar samt hela veckans Dagens Industri.

Läs nyheterna först av alla
på DI på nätet

Koppla av med DI Weekend och möt aktuella
profiler inom näringslivet. Låt dig inspireras av
tips om resor, boende, prylar och mycket mer.

Oavsett befattning och bransch får du pålitliga nyheter och initierade analyser som gör att just du har stenkoll på konkurrenter,
konjunkturen och framtida utveckling. Och med
ett eget ex direkt hem i brevlådan är du
alltid beredd inför ännu en
utmanande arbetsdag.

10 gånger om året får du affärsmagasinet Diego där
du läser välskrivna och intressanta artiklar om arbetslivets upp- och nedgångar, livsstil och privatliv.
Diego går bakom jobbkulisserna och bortom karriärklichéerna. Du får läsa om relationer, kultur, nöjen,
utseende och hälsa. Allt med en smart och rolig ton.

Nyhet! Vårt affärsmagasin Diego
10 gånger om året

Inspirerande läsning varje fredag

Handplockade nyheter måndag till lördag

Skaﬀa dig ett eget ex av Dagens Industri!
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Just nu får du tidningen i ett helt år för endast

t
Posta ditm
svar inor!
9 daga
inkl moms

2 877:-
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Dra här!
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Läs ditt eget ex av Dagens Industri direkt på morgonen!
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