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Min hemmelighed Petter Stordalen Hent PDF Dette er ikke historien om, hvad jeg har gjort. Det er historien
om, hvordan jeg gjorde det. Dette er en bog for alle, der ønsker at få succes. En bog om at se muligheder,
hvor andre ser problemer. Om at få det bedste ud af de mennesker, man har omkring sig. Om at vinde i

forhandlinger. Om at investere i dårlige tider. Om at udvise mod, når andre tøver. Petter Stordalen er en af
Skandinaviens mest succesfulde iværksættere. I denne bog afslører han, hvordan han gik fra at være

jordbærsælger til at opbygge en international hotelkoncern med næsten 200 hoteller og mere end 13.000
ansatte. I bogen deler han rundhåndet ud af sine erfaringer og alle de tips og tricks, som har gjort ham til den,

han er i dag – både som ægtemand, far og erhvervsleder.
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