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Skab sit eget unikke personlige brand, og brug det til at få succes i jobbet og igennem hele karrieren.
Bogen handler om personlig ledelse, branding og kommunikation.
Den beskriver personlig branding som et socialt og individuelt fænomen i tiden, et centralt begreb i personlig
ledelse og udvikling, samt en professionel disciplin med henblik på at definere, iscenesætte, kommunikere og
lede sit brand. Bogen bygger bl.a.
på forfatterens 101 personlige samtaler med forskellige danskere over 2 1/2 år, heriblandt med en række
kendte erhvervsledere, politikere, kultur- og mediepersonligheder, kunstnere, musikere, forfattere, idrætsfolk
og mange andre. Forfatterens hovedbudskaber er bl.a.: 1) Uanset hvem du er, hvad du beskæftiger dig med,
samt hvor du er og på vej hen i din karriere, har du allerede et brand. Det er i spil lige nu, alle vegne og i alle
relationer.
Praktisk talt alt om og ved dig kommunikerer. Både din faglighed og personlighed. Alt hvad du siger, syner
og gør. Dit brand er lige netop det, som andre tænker, mener og siger om dig, og den, som de hver især kender
og husker dig for. Dit brand er de indtryk, du sætter, og de aftryk, du efterlader.2) Dit brand er i spil lige nu, i
alle relationer og alle vegne – i dit job og igennem hele karrieren. Dit brand kan styrke dig og øge din værdi,

men det kan omvendt også svække eller måske ligefrem bremse dig. Vil du selv tage ansvar for at skabe og få
succes med dit unikke brand, eller tør du overlade noget så vigtigt til andre? Sat på spidsen: Vil du være hoved
eller hale?3) Din rejse i personlig branding starter inden i dig selv. Du skal vælge din unikke vej. Den vej, du
er mest tryg ved, og hvor du bedst kan være dig selv og i balance. Du skal sætte din person før dit brand. Du
skal ikke kun blive noget, men også være nogen. Først når du vil og har det, skal du vise det. Ved at træde ind
og brænde igennem på de forskellige scener i dit arbejdsliv.
2018 | Af SCM. dk – forum for ledelse af forsyningskæden. Velkommen til Andelslandsbyen Nyvang`s
nyhedsavis. Hvis du står med et rigtig godt stykke køb, som en ribeye af høj kvalitet, så ved du også, hvor
utilfredsstillende det er at sætte tænderne i det, hvis det har fået lidt for meget (eller lidt for lidt for den sags
skyld). Vi vil som altid på bedste måde dække de begivenheder der sker i Andelslandsbyen med artikler og
billeder. Hvis du hører til dem, der ikke kan overskue at så græs omkring dit nybyggede hus og er parat til at
købe rullegræs eller få en anlægsgartner til at komme og ordne det, så skynd dig at læse videre.
På Spilfiduser. Du kan følge med på SF's Facebook og Twitter, og vi vil løbende opdatere her på siden med
stærk SF-politik og nyheder.
Hvad er metakognitiv terapi – og hvorfor hjælper det så effektivt. Filosof, lyriker, historiker, essayist,
dramatiker, selvbiograf, dagbokskriver, dikterjurist, science fiction-forfatter, Encyclopédistes, correspondent
SF's landsmøde 2018 foregår i Kolding 13. dk – forum for ledelse af forsyningskæden. -15. Vores afsæt er det
kristne menneskesyn og det betyder, at vi altid sætter beboeren først. dk. Du elsker uden tvivl en god bøf og i
særhed en god ribeye, ellers er du havnet det forkerte sted. Det er det, som vi skaber. Velkommen til
Andelslandsbyen Nyvang`s nyhedsavis. Hvad er en pizzasten og, hvad kan man bage på den. Du elsker uden
tvivl en god bøf og i særhed en god ribeye, ellers er du havnet det forkerte sted. Har du en langsom PC. 26.

