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påtage sig jobbet som projektleder for en kongres, en event eller en messedeltagelse er at påtage sig et stort

og mangesidet ansvar.
 

Der er ansvaret overfor firmaet eller organisationen, der investerer i projektet, både når det gælder økonomi
og image.

 
Der er ansvaret overfor de mennesker, som projektet henvender sig til.

Ansvaret for at de forventninger, der tændes, bliver opfyldt.
Ansvaret for at situationer, som ikke ønskes, er forudset og kan håndteres.

 
Det er ganske enkelt et job med utroligt mange ubekendte faktorer, og her er ConEvEx management et vigtigt

værktøj for projektledere, fordi det kan tilpasses, samtidig med at det inspirerer, støtter og aflaster.
 

De over 50 projektskemaer, som bogen giver adgang til, gør jobbet mere overskueligt og hjælper til, at alt
huskes til tiden.

Og så er skemaerne endda udformet således, at når et arrangement er vel overstået, er fundamentet for det
næste allerede på plads.

Inkl. adgang til hjemmeside med 50 arbejdsskemaer
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