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Peters er forfatter til flere strategibøger, der blandt andet beskæftiger sig med, hvordan man får ført ting ud i
livet. I denne e-bog kan du læse om bogen In Search of Excellence, hvori Peters og medforfatteren Robert H.
Waterman opstiller otte simple punkter om strategi. Deres teori fik desværre ikke succes i det virkelig liv, men
bogen er stadig en klassisk management-bestseller. I dag har Peters hovedsagelig fokus på den nye økonomi
og de nye muligheder, den bringer med sig. Læs fx om hans seneste store værk, Re-imagine!, som udkom i
2003. Hvad siger de største guruer om ledelse? Små e-bøger med de største ledelseseksperters tanker om at
udvikle organisationskultur, innovation og bundlinje. Gurubøgerne er en slags greatest hits i e-bogform –

udvalgt af Henrik Ørholst, som er senior marketingstrateg hos PFA Pension, uddannet cand.oecon. fra Århus
Universitet og forfatter. Han er derudover anmelder på Berlingske Tidende.
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