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Strategi Flemming Poulfelt Hent PDF Står I overfor at skulle forny eller opdatere jeres strategi, så er
STRATEGI bogen, som kan forsyne jer med en indgående forståelse for, hvad strategi i moderne
virksomheder er, den nyeste viden på området og hele 101 strategiske værktøjer samlet på ét sted.

Med bogen bringes I direkte ind i det strategiske maskinrum og får svar på spørgsmålene:
– Hvorfor er det nødvendigt at arbejde med strategi?

– Hvordan kan der arbejdes med strategi?
– Hvem skal inddrages i processen?

– Hvilke metoder og værktøjer egner sig til forskellige situationer?
– Hvordan kan en strategi eksekveres, så der opnås maksimal effekt?

Bogens pointer illustreres med masser af eksempler på virksomheders aktuelle strategiske satsninger og
udfordringer. For eksempel får du et svar på, hvorfor danske B&O ikke opnåede Apples succes, på trods af at

en række kernekompetencer var på plads.

STRATEGI er oplagt læsning for ledere, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og rådgivere, der tager aktiv
del i virksomheders strategiproces, og for studerende med interesse for strategisk arbejde og teori.
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