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Listen Louder Jonathan Løw Hent PDF Forlaget skriver: Manden bag Listen Louder er den succesfulde
iværksætter og innovationsekspert Jonathan Løw. Jonathan har startet fire virksomheder, bl.a. den
prisbelønnede engodsag.dk, og er kåret blandt Danmarks 100 mest lovende ledere af Berlingske

Nyhedsmagasin. Derudover er han modtager af e-handelsprisen, Computerworld´s Edison Award og
nomineret som Årets Idealist i 2013. Jonathan har en baggrund som marketingchef hos Bog&Idé og
KaosPiloterne og lever i dag af foredrag og rådgivning af små og store virksomheder og kommunale

organisationer.

Listen Louder samler den nyeste og vigtigste viden om succesfuld innovation og iværksætteri. Bogen er en
lille rap sag på 92 sider, der hverken tager sig selv eller emnet for alvorligt. Derimod er den fyldt med

konkrete værktøjer og indsigter i, hvordan du, uanset om du er iværksætter eller innovationschef, kan lykkes
med dine mål og drømme.

Filosofien bag Listen Louder er på et mere abstrakt plan at leve sit liv opmærksomt, nysgerrigt og autentisk.
Derudover er Listen Louder en meget konkret og handlingsorienteret tilgang til innovation, iværksætteri og

autentisk kommunikation.

Baseret på få og nøje udvalgte værktøjer sikrer Listen Louder, at:

•individet bliver mere innovativt, entreprenant og autentisk i sit arbejde
•teams gøres i stand til at etablere ægte innovationskulturer

•organisationer forbedrer deres evne til at lytte højere til omverden

»Ung innovations- og iværksætterguru.«
- Børsen

»Opskriften på en succesrig iværksætter.«
- Jyllands-Posten
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