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Lederens GPS til sociale medier Astrid Haug Hent PDF Kravene til toplederen bliver stadig større. Nu skal
toplederen så også selv være aktiv på sociale medier. Men hvad kræver det, og hvad skal man egentlig vide
om sociale medier for som topleder at styrke sit eget brand og forholdet til medarbejdere og kunder? Selvom
man som topleder ikke nødvendigvis skal gå forrest på sociale medier, er det en forudsætning for at drive

forretning, at man følger med den teknologiske udvikling og har blik for kundernes forandrende
adfærdsmønstre.

Bogen er bygget op om fire områder i lederens GPS for sociale medier: Formål, færdigheder, medarbejdere og
kunder. Det giver fire perspektiver på sociale medier og forhåbentlig svar på de spørgsmål, topledere har til
sociale medier. Bogen er til dig, der er topleder, rådgiver topledere eller gerne vil have et ledelsesmæssigt

perspektiv på sociale medier. Bogen giver dig modeller, eksempler og inspiration til at rykke din og
organisationens brug af sociale medier til næste niveau.

Gyldendal Business Singler er korte og koncentrerede tekster, som du kan læse for hurtigt at sætte dig ind i et
emne. Efterfølgende kan man opsøge mere viden, hvis man vil have emnet uddybet.
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