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Tøj til forretningsmanden Tor Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Din påklædning er en del af din
kommunikation. Er du rigtigt klædt til situationen, kan du nemmere få dit budskab igennem, og er du

uheldigt klædt, kan det stå i vejen for dine mål. Men hvis du ikke selv er i modebranchen, kan det være svært
at overskue de mange muligheder, og det ender derfor ofte med den samme sikre ´uniform´ dag ud og dag

ind.

Tøj til forretningsmanden gennemgår 6 overordnede brancher i tekst og billeder, med masser af praktiske råd
til, hvordan du opfylder de uskrevne regler og samtidig bruger din påklædning til at kommunikere det, du

gerne vil - hvad end det er seriøsitet, dynamik, fortrolighed, autoritet eller overskud.

Læs om din egen branche og se, hvordan du som leder kan puste liv i det obligatoriske jakkesæt uden at
miste autoritet, hvornår du som reklamemand skal lade dine sneakers blive hjemme, eller hvordan du som
sælger kan bruge farvede skjorter og slips uden at ligne en brugtvognsforhandler. Få inspiration i afsnittene

om andre brancher eller brug dem til at forberede dig til møder med nye samarbejdspartnere.
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