
Slik kan du utvikle karakter og stil:
Hvordan bli den som alle husker 

og ingen vil glemme!

Vil du bli en av dem som kan opptre stilig? 

Med karakter, klasse og dannelse – den som rett og slett blir 
uforglemmelig? 

Hvis du er den som klarer å spre glede, skape entusiasme og 
vekke begeistring, da er du på vei til å bli en uforglemmelig 
person. 

Men hva betyr det å ha karakter og klasse? 

Boken Kunsten å bli uforglemmelig lærer deg hvordan du 
blir den som alle husker og ingen har lyst til å glemme. Du 
lærer teknikker for bedre kommunikasjon og problemløsning, 
hvordan holde bekymringer på avstand og utvikle sosiale  
ferdigheter du alltid vil ha bruk for. 

Dale Carnegie har skrevet en rekke bøker, 
mest kjent er han for Hvordan vinne venner 
(How to win friends and influence people) 
som hvert år er blant Amazons 100 mest 
solgte bøker. Kunsten å bli uforglemmelig 
tar Carnegies budskap om hvordan be- 
handle andre mennesker et steg videre,  
og gir håndfaste råd og leveregler like 
aktuelle på jobben som hjemme. For alle 
som har lyst til å bli bedre i å samarbeide, 
forbedre kommunikasjonen sin og gjøre 
seg bedre forstått, er Carnegies bøker 
uslåelige!

«Forslagene og rådene i denne boken på 
hvordan du bedre kan se og forstå seg 
selv, hvordan du kan påvirke andre og 
omgivelsene rundt deg, var en øye-åpner! 
Spesielt likte jeg å lese om viktigheten av 
å kunne lytte, og hvordan du blir en bedre 
lytter. Denne boken kan hjelpe deg å bli 
en bedre kollega, venn og lytter. Jeg fikk 
litt av hvert å tenke over, og det er lett å 
jobbe med de ulike delene av boken, mens 
du utvikler deg til å bli en bedre utgave av 
deg selv.»
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Lær ti essensielle 
ferdigheter for å
bli uforlemmelig! 


