Tilbage til virkeligheden
Sprog:

Dansk

Kategori:

Erhverv

ISBN:

9788702130065

Udgivet:

14. november 2013

Forfatter:

Jens Martin Skibsted

Forlag:

Gyldendal Business

Tilbage til virkeligheden.pdf
Tilbage til virkeligheden.epub

Tilbage til virkeligheden er et skarpt opgør med virksomheders fokus på kortsigtet profit, finansiel
ingeniørskab og kalorietom markedsføring. Vi er på vej ind i en hypertransparent verden, hvor alle potentielt
ved alt om dig, din virksomhed og dit produkt. Det kræver radikal nytænkning af, hvordan der skabes værdi.
Vi skal tilbage til at fokusere på produktet i stedet for at promovere, prissætte eller placere os til succes. Det
skal gøres gennem en total sammensmeltning af produktudvikling og kommunikation. I bogen præsenteres et
banebrydende nyt perspektiv på marketing, som allerede har vakt stor international genklang. Den giver et
enestående indblik i, hvordan de mest succesfulde virksomheder har skabt unikke brands med eksplosiv værdi.
Hemmeligheden er ekstraordinære produkter, der gør en forskel i verden, og som er umulige at komme
udenom for forbrugerne.
) er følsomme, og berøring af disse fremmer lysten til parring. Hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en
forskel i virkeligheden, er en officersuddannelse måske noget for dig.
Er I nogle venner. Illustr. Hvis du ønsker en fremtid, hvor du gør en forskel i virkeligheden, er en
officersuddannelse måske noget for dig.
Østergaard: Tog fejl - skule have støttet bande-pakken Og Svend er ikke den eneste, der glæder sig over, at

Morten i indlægget 'Klogere ude i virkeligheden: Jeg er færdig med Christiansborgs hamsterhjul' nu bl. Han
fik et MC (Military Cross) og siden to bjælker til samme. Allerede i løbet af fredagen har mange danskere
søgt at få adgang til årsopgørelsen. v. At blive officer er nemlig at blive uddannet til at lede mennesker i alle
slags situationer. 250 underjordiske P-pladser. Jeg er certificeret kernehealer og uddannet i Ny Tids Healing,
Regressionsterapeut, Tankefeltterapeut, Clairvoyant Rådgiver samt Japansk Ansigts Lifting Dette er et gratis
kursus i 'blindskrift' efter 10-finger systemet.
Jeg har også lavet en overordnet side om tiden. Prøv gratis i 30 dage. Lars Thuesen Jeg er netop kommet
hjem fra stadion rundvisning, fremført af FCM. Døren til dem kan åbnes her. Sociologi er studiet af samfund
deres strukturer, organisation og betydning for de individer, der indgår i samfundet.

