
Fråga farmor : varumärkesarbete i vardagen
Ladda ner boken PDF

Joakim Hedström
Fråga farmor : varumärkesarbete i vardagen Joakim Hedström boken PDF

 

Forskningsrapporter och förnuftet säger samma sak. När du styr ett
företag utifrån varumärket blir du mer lönsam. Dessutom ökar

tydligheten och kollegorna trivs bättre. Samtidigt nöjer vi oss ofta
med att slänga upp värderingarna på stora affischer i fikarummet och

visa dem på kickoffen, som om det skulle göra någon skillnad.

Fråga farmor lär dig hur du lyckas med varumärkesarbetet på egen
hand - från paketeringen till att leva värderingarna och låta dem

betyda något på riktigt.

Boken är främst skriven för mindre och medelstora organisationer
och företag.

Om författaren
Joakim Hedström är varumärkesstrateg, föreläsare och författare,
utbildad vid Berghs School of Communication. Han utbildar även
om varumärken på Linköpings universitet. De senaste femton åren
har han arbetat som copywriter och frilansande marknadschef för

olika företag.



<
Recensioner

"Den här boken borde alla företag ha för att kunna ta hand om sina
varumärken."

- Johan Holmsäter, grundare Friskis&Svettis

"I mitt arbete med att leda organisationer, påverka och leverera
värde, är det alltid till stor hjälp att hitta enkla koncept att inspireras
av. Saker som får medarbetarna att förstå sitt sammanhang och
skapar en samlad bild av varför vi går till jobbet. Den här boken

passar utmärkt där. Den är enkel, står stadigt med fötterna på jorden
och passar i små som stora sammanhang - på jobbet, i föreningslivet

och privat."
- Cecilia Hellstadius, Head of Analytics Global operations, Ericsson

"En lättöverskådlig bok som beskriver ett varumärkesarbete på ett
pedagogiskt vis. En god start och inspirationskälla för ett mer

fördjupat arbete."
- Henrik Axelsson, kommunikationsansvarig Stora Enso, Hyltebruk

"Alla slåss om uppmärksamhet och framöver blir det ännu viktigare
att varumärket är definierat. Du behöver stå för något äkta och
tydligt. Det är precis vad den här boken hjälper dig med."

- Magnus Brusefält, marknadsansvarig Myresjöhus
----

Den här boken är för dig som är intresserad av varumärken,
värderingar, värdegrund, företagsledning, ledningsgruppsutveckling
och ledarskap. Boken ingår i förlagets serie Kunskap på nolltid.
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