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Gurubogen Jonathan L\u00f8w Hent PDF I GURUBOGEN har 100 førende iværksættere og ledere fra det
meste af verden ordet. De skriver jordnært og uhøjtideligt om innovation, iværksætteri og autentisk ledelse.
Du kan bl. a. blive klogere på, hvorfor idéer slet ikke er så vigtige, som vi går og tror, og hvorfor vi skal
droppe snakken om at være forandringsparate og i stedet blive forandringsskabende. Derudover er der
konkrete råd til organisationer i alle faser af deres udvikling, en pallette af måder at sikre innovation og

innovationskulturen på samt kvalificerede forslag til, hvordan du arbejder med din autenticitet som leder og
menneske. Glæd dig til at blive inspireret igennem 100 artikler skrevet af Airbnb-stifter Brian Chesky, Årets
Leder i 2014 lakrids-mageren Johan Bülow, Nobelprismodtager Daniel Kahneman, kvinden bag Endomondo
Mette Lykke, restaurant Nomas direktør Peter Kreiner, ledelsesguruerne Otto Scharmer og Robin Sharma og
mange, mange flere. GURUBOGEN er redigeret og sat sammen af serie-iværksætter, foredragsholder og

innovationsrådgiver Jonathan Løw. Bogens bidragsydere er hans samarbejdspartnere, bekendte og mennesker,
der har inspireret ham. Nogle med simple praktiske råd og andre med deres evne til at vende op og ned på
fasttømrede forestillinger. GURUBOGEN rummer ikke sandheden, én klar pointe eller rød tråd. I stedet er

håbet, at du finder glæde og inspiration ved at bladre rundt i bogens artikler og finder de tanker og idéer, som
giver mening for lige netop dig. Så uanset om du er enmandsvirksomhed, vækstiværksætter,

udviklingskonsulent, leder eller blot interesserer dig for bogens temaer, så er du inviteret med til at lege,
skabe vækst og ændre verden. Forord af: Jonathan Løw
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