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Petter Stordalen er en sjelden kombinasjon av høy risikovilje, høyt arbeidstempo og kjøpmannens
fingerspitzengefühl for god handel- og forretningsdrift. I Gunnar Stavrums fortelling følger man Stordalen fra
starten som jordbærselger i Porsgrunn, via tiden i City Syd, Steen & Strøm og et opphold hos Atle Brynestads
Made in til han i dag troner som Nordens hotellkonge og en av kjendis-Norges mest profilerte personligheter.
Stordalens historie er en berg- og dalbanefortelling med svimlende kast og vendinger og finansakrobatikk i
ypperste klasse. Men like mye en underholdende titt inn i finans-Norges storstue.
Gunnar Stavrum. Sjefredaktør i Nettavisen - bakgrunn fra NRK Sørlandet, Fædrelandsvennen. Bergens
Tidende, Kapital, Dagens Næringsliv og TV 2. TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport,
underholdning, vær, tv-guide og video. De siste og viktigste nyhetene om økonomi, næringsliv og politikk.
Kommentarer og analyse som belyser maktforhold i inn- og utland. Finn adresser, personer, bedrifter og
veibeskrivelser på Gule Sider Kart. Du kan også se skråfoto, gatebilder og flyfoto, samt live trafikkmeldinger.
http://www.p4.no/programmer/misjonen/ no P4 Gruppen En podcast fra P4 Gruppen P4 Gruppen Bli med til
Johan Golden og Atle Antonsens verden. Bli med til Johan Golden. Visste du at 98 prosent av oss krysser
anklene i tannlegestolen når vi skal få bedøvelse? Slik er vårt kroppsspråk Nyheter, sport, kultur og debatt fra
Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Bladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.
Se også Redaktøransvar. Bladet har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det. Even Northug. Finn

ut mer om Even Northug. Les mer om Even Northug. © 2013 Team Northug. Developed by Lighthouse8
Trykk her for å besøke Northug.no - den eneste offisielle nettsiden til Petter Northug. Her får du nyheter og
oppdateringer direkte fra Petter og hans team!

