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Innovationens dynamik Johan Hviid Hent PDF Forlaget skriver: "Denne bog behandler den måske mest
komplekse ledelsesmæssige udfordring af alle, nemlig hvordan man får succes med innovationsledelse,
grundlaget for en virksomheds overlevelse på længere sigt. Bogen er en guldgrube af viden for den

mellemleder eller topleder, som søger overblik og inspiration til innovationsledelse. Bogen formår, på
spændende utraditionel vis, at koble traditionelle innovationsledelsesproblematikker med en række

inspirerende og underbyggende historiske eksempler, som skaber legitimitet til bogens centrale budskaber. 
Bogen formår at formidle feltet på meget effektiv vis, da den bygger på velkendt ledelsesteori, procesbegrebet

og innovationsteorierne, som sættes ind i en sammenhængende ramme, der direkte kan anvendes som
grundlag for innovationsarbejdet ude i de enkelte virksomheder eller organisationer. En spændende bog med

mange dimensioner, der kan bruges både som inspiration og efterfølgende opslagsværk."
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