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Er du synlig? Hvis du er et stærkt personligt brand, spiller dit talent sammen med din personlighed, faglighed
og tilstedeværelse. Du kan ikke bestemme, hvad andre skal mene om dig, men du kan påvirke dem positivt.
Det gør du ved at arbejde bevidst med dit personlige brand på en smagfuld og troværdig måde, der klinger

sammen med at være et kreativt og iværksættende menneske.

Især sociale medier giver dig mulighed for at nå bredt ud. Men du skal lægge en plan for, hvordan du
kommunikerer på de forskellige platforme og viser dig som et inspirerende menneske. Så tiltrækker du

kunder, publikum og følgere.

Du er hermed hyret til at være din egen personlige brandmanager!

ANMELDERNE SKREV
"Bogen begynder og slutter med, at du skal være modig. Du skal bevæge dig ud af din komfortzone og ind i
læring-og ikke-erfarings-zonerne. Du skal tage chancer, for først dér skiller du dig ud og bliver original. Du er

(en) original. Der er ingen som dig."
- 6 stjerner, Berlingske

 

Er du original? Skiller du dig ud? Er du synlig? Hvis du er et stærkt
personligt brand, spiller dit talent sammen med din personlighed,

faglighed og tilstedeværelse. Du kan ikke bestemme, hvad andre skal
mene om dig, men du kan påvirke dem positivt. Det gør du ved at

arbejde bevidst med dit personlige brand på en smagfuld og
troværdig måde, der klinger sammen med at være et kreativt og

iværksættende menneske.

Især sociale medier giver dig mulighed for at nå bredt ud. Men du
skal lægge en plan for, hvordan du kommunikerer på de forskellige
platforme og viser dig som et inspirerende menneske. Så tiltrækker

du kunder, publikum og følgere.

Du er hermed hyret til at være din egen personlige brandmanager!

ANMELDERNE SKREV
"Bogen begynder og slutter med, at du skal være modig. Du skal

bevæge dig ud af din komfortzone og ind i læring-og ikke-erfarings-
zonerne. Du skal tage chancer, for først dér skiller du dig ud og
bliver original. Du er (en) original. Der er ingen som dig."

- 6 stjerner, Berlingske



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Original - Personlig branding og synlighed&s=dkbooks

