PR, reklam eller en
egen tribe på nätet?
Fungerar reklam bättre än PR? PR bättre än reklam? Hänger företagets framgång
på hur ledningen hanterar sociala medier? Stefan Engeseth har skrivit om marknadsföringens utveckling i en tredje bok, The fall of PR and the rise of advertising.
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