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Brand Commitment Pernille Schnoor Hent PDF Det betaler sig at arbejde med branding af din virksomhed.
Kvik vendte eksempelvis et underskud på omkring ti millioner til et overskud på over 100 millioner ved at
tænke brand management. Men hvad er brand management? Og hvordan kan din virksomhed uanset størrelse
med fordel arbejde med brand management principper? 'Brand Commitment - Hvorfor investere i dit brand?'

giver forslag til, hvordan man arbejder med hele brand managementprocessen, så man kan se synlige
resultater, hvad enten det er på virksomhedens bundlinje eller på omdømmet? Bogens mange større og mindre
cases viser, hvordan danske virksomheder arbejder med brand managementprocessen, eksempelvis, hvordan

man kan arbejde med organisationen og medarbejderne, så brandet gennemsyrer organisationen, og
medarbejderne arbejder efter virksomhedens brand-tankegang. 'Brand Commitment' er en bog om, hvordan
virksomheder forholder sig til deres brand, når der sker ændringer i deres omverden. Og som giver svar på,

hvorfor det er vigtigt at arbejde med en langsigtet brand-tankegang frem for en salgstankegang - specielt også
i krisetider.
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