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Brænd igennem Peter Horn Hent PDF Guiden Brænd igennem er skrevet for at give personer med talent,
sociale færdigheder og faglige kompetencer mulighed for at vise deres personlige varedeklaration til andre,
der derefter kan beslutte, om de vil drage nytte af den. Talent vil frem, men uden de rigtige værktøjer og den
rette timing kan det være svært i den globale landsby, hvor trængslen på markedspladsen bliver større og
større. Vores forudsætninger er ved at være så ens, at det, der adskiller os mest, er vores personlighed. I

fremtiden vil netop personligheden ofte spille en vigtigere rolle end de faglige kompetencer. I hvert fald hvis
vi hører til den gruppe, der har besluttet sig for at gøre lederkarriere. Guiden er en sammenfattet og opdateret
udgave af Personlig branding, der udkom på Børsens Forlag i 2004. Den handler om, hvordan personer med
karriereambitioner kan indfri dem professionelt ved at anvende personlig branding. Som sådan er der et

strategisk fokus, men det er hverken bogens eller forfatterens udgangspunkt, at man kommer længst ved at
agere strategisk over for alle mennesker til enhver tid.
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