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Den første milliard er altid den sjoveste Charlotte Jorst Hent PDF Uden kapital og med meget lidt formel
uddannelse rejste Charlotte Jorst i slutningen af 80’erne til New York for at være sammen med sin kæreste –

og for at blive millionær, som hun kækt fortalte veninderne.

Som mønsterbryder par excellence fra en nordsjællandsk, akademisk overklassefamilie levede hun i starten af
brød dyppet i ketchup. Alle kræfter gik på at skabe grundlaget for ægteparret Jorsts spirende urfirma.

I 2011 solgte firmaet Skagen Designs 2,8 mio. ure på verdensplan, og i januar 2012 underskrev parret Jorst en
salgskontrakt på 1,3 mia. kroner til det amerikanske urfirma Fossil.

Man kan jo altid skabe sig et nyt livsværk, hvis det skal være. Nu er det Charlotte Jorsts næste mål at komme
til OL i dressurridning i Rio de Janeiro.

Her i bogen fortæller Charlotte Jorst sin og Skagen Designs historie, og hun giver sine bud på, hvad der skal
til for at blive en succesfuld kvindelig iværksætter i en mandeverden.

Opskriften lyder på masser af hårdt arbejde – og et helt bestemt pink miniskirt … Charlotte Jorst har nemlig
aldrig stræbt efter at blive accepteret på mændenes vilkår. Hun vil meget hellere sidde i baghånd. Og så ende

med at tage stikket hjem.
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