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Digital strategi Anders Baron Hent PDF Udnyt din virksomheds fulde potentiale på nettet Denne bog er

skrevet i dyb frustration over erhvervslivets digitale status quo. En frustration der bliver stærkere, når vi ser,
hvordan klassiske danske virksomheder spilder deres unikke potentiale på internettet. Aldrig før er noget med

så endeløse muligheder i den grad blevet misbrugt, spildt og ignoreret. Og det gælder for alle typer
virksomheder. Uanset om de laver sko, gaffeltrucks, konsulentydelser, forsikringer eller grillpølser. Der er
brug for nye værktøjer, som hører nu- og fremtiden til. Der er brug for større fokus på at skabe værdi, vækst
og forretning. Her kan du lære, hvordan du rent praktisk kan arbejde strategisk, med de unikke muligheder
nettet tilbyder dig – uanset hvilken type virksomhed, du ønsker at bringe succesfuldt ind i den digitale

tidsalder. "Digital strategi er en vigtig bog at læse for dansk erhvervsliv. Baron & Andersen har udviklet en
inspirerende digital forretningsfilosofi, baseret på strategiske holdepunkter, erfaringer fra vir- kelighedens

verden og godt gammeldags køb- mandskab. Læs denne tankevækkende, provoke- rende og udbytterige bog
før din konkurrent." – Jens Moberg, adm. direktør i Alectia, tidl. topchef hos Microsoft "Den digitale

tidsalder har ændret kundens købsproces. Derfor må man som virksomhed have en klar digital strategi, for at
vinde kampen om nutidens kræsne forbruger. Jeg fortæller

 

Udnyt din virksomheds fulde potentiale på nettet Denne bog er
skrevet i dyb frustration over erhvervslivets digitale status quo. En
frustration der bliver stærkere, når vi ser, hvordan klassiske danske
virksomheder spilder deres unikke potentiale på internettet. Aldrig
før er noget med så endeløse muligheder i den grad blevet misbrugt,

spildt og ignoreret. Og det gælder for alle typer virksomheder.
Uanset om de laver sko, gaffeltrucks, konsulentydelser, forsikringer
eller grillpølser. Der er brug for nye værktøjer, som hører nu- og
fremtiden til. Der er brug for større fokus på at skabe værdi, vækst
og forretning. Her kan du lære, hvordan du rent praktisk kan arbejde
strategisk, med de unikke muligheder nettet tilbyder dig – uanset
hvilken type virksomhed, du ønsker at bringe succesfuldt ind i den



digitale tidsalder. "Digital strategi er en vigtig bog at læse for dansk
erhvervsliv. Baron & Andersen har udviklet en inspirerende digital
forretningsfilosofi, baseret på strategiske holdepunkter, erfaringer fra
vir- kelighedens verden og godt gammeldags køb- mandskab. Læs
denne tankevækkende, provoke- rende og udbytterige bog før din

konkurrent." – Jens Moberg, adm. direktør i Alectia, tidl. topchef hos
Microsoft "Den digitale tidsalder har ændret kundens købsproces.
Derfor må man som virksomhed have en klar digital strategi, for at

vinde kampen om nutidens kræsne forbruger. Jeg fortæller
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