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Få mere indflydelse og trumf din vilje igennem ved hjælp af denne bog. Forfatteren viser, hvordan den mest
effektive vej til indflydelse går gennem personlige relationer. Kontekst trumfer dermed substans. Men hvordan
udøver du din indflydelse på en etisk forsvarlig måde, der plejer relationen frem for at destruere den? Hvordan
får du din medarbejder til at følge strategien? Hvordan får du din kunde til at købe? Hvordan får du din
kollega til at sige ja? Hvordan får du din teenager til at rydde op på sit værelse? Og hvordan vinder du
diskussionen, debatten eller opgaven? Personlig indflydelse samler de seneste 40 års forskning på området og
kombinerer det med studier af professionelle sælgere, forhandlere og politikere, der opererer i krydsfeltet
mellem interesser, argumenter og påvirkning. Resultatet er 63 konkrete strategier til at øge din personlige
indflydelse. Undervejs kommer du på en hæsblæsende rejse som nødhjælpsarbejder i Afrika, morder i en
sporvogn og chokoladespisende forsøgsperson, mens du vil være flankeret af bl.a. Benjamin Franklin, Darth
Vader, Emma Gad, Franklin D. Roosevelt, geparden fra ZOO og ikke mindst din bedste ven. Læs mere om
bogen på hjemmesiden overbevisende.dk. Morten Sehested Münster er partner i BRO Kommunikation. Han er
cand.mag. i retorik og har de seneste ti år studeret kunsten at få personlig indflydelse. Han er redaktør på
Danmarks største kommunikationsblog, bro-blog.dk, og blogger selv på overbevisende.dk.
Indflydelse Vi har fået lov til at hjælpe kunder som fx Siemens, Nordea og DSR med at styrke deres
indflydelse. Personlig coaching på problemer i forhold til angst og OCD. Personlig indflydelse er dermed

blevet hjørnestenen i et succesfuldt arbejdsliv. Resultatet er 63 konkrete strategier til at øge din personlige
indflydelse. Borger. Har du brug for ekstra hjælp til dine arbejdsopgaver på grund af et handicap, så kan du
søge om en personlig assistent. Politik og Indflydelse Søg. Ankre, automatik og anekdoter.
Easily share your. Hvordan kommer nye områder med i Blomsten;. Indflydelse på adfærd c. oplag] af
Morten Sehested Münster - Hæftet (Bog med hæftet ryg). Den indeholder 365 dagshoroskoper i et praktisk
spiralbind, foruden planettabeller, manefaser, eklipser, … Indflydelse på dit barns hverdag. 189 sider.
Sessioner med en personlig træner tager udgangspunkt i dig, dine behov og ønsker, hvilket får indflydelse på
sammensætningen af et hvert forløb. På dansk. Vil du opnå mere indflydelse og være bedre til at overbevise
andre. Få mere indflydelse og trumf din vilje igennem ved hjælp af denne bog.

