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Momentum Henrik Hvilshøj Hent PDF Forlaget skriver: Bogen om strategisk analyse og diagnose henvender
sig til alle, der arbejder med strategisk ledelse og ønsker at opnå momentum.  Bogen gør fyldest i den

indledende fase i en strategiproces, og når situationen kalder på en strategisk analyse, eller som en integreret
del af ledelsens strategiske beredskab. Det handler om at stille de rette spørgsmål, hvis svar giver ledelsen

momentum og et godt afsæt til forretningsmæssig og organisatorisk udvikling. Bogen støtter i
gennemførelsen af en velovervejet proces med fokus på grundighed, analytisk dybde og diagnosekompetence
på ledelsesgangen. Det er ikke et nyt smart ledelseskoncept. Det handler om momentum. En virksomhed eller
organisation har sit momentum, når den oplever fremdrift. Skal dette momentum fastholdes år efter år, kræver
det ikke alene handlekraft og risikovillighed på ledelsesgangene, men også strategiske beslutninger baseret på

analyse og diagnose.    

"Momentum - Strategisk analyse og diagnose"giver dig og dit ledelsesteam et optimalt værktøj til selv at være
pa° forkant med at udvikle "dit firma". Bogen vil ogsa° ruste den daglige ledelse til bedre at føre en dialog med
eksterne konsulenter om strategiske tiltag. Bogen er informativ, hurtig læst og velegnet i "den daglige ledelse".
Momentum kan ogsa° med fordel bruges som en lærebog pa° landets "business - skoler". Læs bogen, bliv en
bedre leder, gør tingene selv, sammen med dit ledelsesteam, og spar en del af dit firmas konsulenthonorar".
Bestyrelsesformand Flemming Lindeløv, Tidligere koncernchef for bl.a. Carlsberg og TULIP International.
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