
.net представя: Наръчник на фрийлансъра  / 2  / www.netmag.bg

съдържание

04  Действайте сами 
 

06  Основи на фрийлансърството
08  Предимства и недостатъци
10  Какви са вариантите? 
11  Работно пространство
12  Как да задвижите нещата 
14  Задължително оборудване
17  От нулата до постоянна кариера на фрийлансър

28  Печелете още клиенти
 

30  Уреждайте си нова работа
34  Перфектно офериране
38  Справяне с времето на затишие
39  Кошмарните клиенти
40  Спечелете клиентите на мечтите си 

Добре дошли!
никога не е било по-добро време 
да станете фрийлансъри. 
Доколкото все повече работодатели 
аутсорсват работата по дизайн-
проекти до външни изпълнители, 
възможността да изживеете мечтите 
си и да си бъдете сами шефове никога 
не е била по-привлекателна.
Времето обаче е пари в света на 
фрийлансърството, а конкуренцията е 
ожесточена. Как да постигнете успех? 
Ще са ви нужни няколко козове в ръкава, 
за да спечелите нови поръчки, а и 
трябва непрекъснато да държите под 
око паричния си поток. От задаването 
на вашите тарифи и управлението на 
времето ви, до гарантирането, че 
вашите проекти ще бъдат видяни от 
подходящите хора, избягването на 
„прегарянето” и други – това специално 
издание съдържа всичко, което ви е 
нужно за успех като фрийлансъри.

Желаем ви успех!

аспарух калянджиев
Редактор, .net
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