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Flyt magten Peter Mose Hent PDF Forlaget skriver: Med Flyt magten guider forfatter- og rådgiverparret
Susanne Hegelund og Peter Mose lobbyisten ind i magtens maskinrum. Der sker med praktiske tips til,

hvordan lobbyisten skaffer sig indflydelse, uanset om man er græsrod, stor eller lille virksomhed,
lønmodtagerorganisation eller brancheforening, der vil trænge igennem med sine mærkesager.

Flyt magten - sådan bliver du en god lobbyist er en samfunds-, metode- og ledelsesbog og den uomgængelige
grundbog om politisk indflydelse. Den giver overblikket over maskineriet og psykologien i Folketinget, i
ministerierne, på rådhuset og i medierne. Bogen er fyldt med lavpraktiske råd om, hvad der er takt og tone,

hvis man skal overbevise den, der sidder på den anden side af bordet, også i et kommunalt valgår.

Flyt magten beskriver, hvordan lobbyisten finder ind til sin grundfortælling, agerer i den nye
medievirkelighed, fintuner sine analyser og argumenter samt samarbejder med andre i alliancer, der flytter
magt. Bogen stiller skarpt på, hvordan man ledelsesmæssigt sætter sit drømmehold sammen og får et til tider

nølende bagland med på rejsen mod indflydelse.
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