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Glem din IQ - tænk over din NQ Jacob Bøtter Hent PDF Forlaget skriver: I en verden med stigende
kompleksitet spiller din IQ en stadig mindre rolle. I stedet er det din NQ - din netværkskvotient - der afgør

hvor godt du og din virksomhed klarer sig. Det er udgangspunktet for denne bog, hvor Jacob Bøtter
præsenterer 55 konkrete forslag til, hvordan du kan involvere kunder og kolleger med sociale medier.

Jacob Bøtter er en af landets førende pioneer inden for sociale medier. Siden han i 2005 grundlagde
konsulentvirksomheden Wemind A/S, har han hjulpet to statsministre og over 100 virksomheder og offentlige

institutioner med at opbygge social kapital med sociale medier.

»Et opgør med en forældet tankegang!«
– Mohammad Asim, GM, DT Group A/S

»Læst på 2-3 timer, gav 10 idéer der skal analyseres på og 2 idéer der skal implementeres her og nu.«
– Søren Brixen, Direktør, DGI.

»Nye vinkler, nye muligheder, eksemplificeret. Dette er en vigtig bog om involvering og relationer – og er
samtidig ´ud af boksen, ned på bundlinien«

– Flemming Lorenz, HR-udviklingschef, Posten Norden.

»Efter en times powerlæsning har du mindst 7 gode idéer til nytænkning. Jeg har selv brugt 3 med stor
effekt!«

– Fritjof Lind, Direktør, CSC Nordic.
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