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BESKRIVNING

Allt är SKITENKELT när du väl kan det, och Mikael Fribergs skola är inte längre än den här boken. Han
ringer snart in till första lektionen. "Det är din passion och dina värderingar som är hela skälet till att
företaget finns och att du gör det du gör. Men varumärket upphör att vara ditt den dagen du sätter det till
världen."Ekonomi, affärsplan och budget i all ära, men det är varumärket som är grunden i ditt företag.
Och det är när varumärket bygger på din personlighet och dina erfarenheter som det lyfter på riktigt.I den
här boken får du bland annat lära dig hur du utvecklar din affärsidé, hittar din position och din målgrupp
och skapar en genomtänkt varumärkesplattform.Låter det krångligt? Tvärtom, i Mikael Fribergs version är
det SKITENKELT.Det är bara att sätta igång!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Taipei på www.icakuriren.se/spel.asp

Då jag arbetar med flera olika medier har jag svårt att hålla allt i huvudet och behöver ett verktyg som
hjälper mig. Post it-lappar på väggen gillar jag,

Hur kan jag ladda kontantkort? - Abonnemangsfrågor - Telias forum

Skitroligt och skitenkelt spel där du ska fiska upp flytande bajshögar i plast ur vattnet! Du får med metspö
och håv - har du skitbra fiskelycka?!

Skitenkelt - Mikael Friberg - E-bok - BookBeat

Ja, det är titeln på en bok om varumärkesbyggande som jag köpte på Bokmässan. Hade inte tagit mig tid
att läsa den och hade nästan glömt bort den ...
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SKITENKELT

https://www.bo-fi.club/?p=SKITENKELT&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SKITENKELT&ln=se
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