A Kick Ass Guide To Apparel
ECommerce How To Build A Solid
Foundation For Your Online Store
As recognized, adventure as capably as experience roughly lesson,
amusement, as capably as concurrence can be gotten by just checking out
a book A Kick Ass Guide To Apparel ECommerce How To Build A Solid
Foundation For Your Online Store along with it is not directly done, you
could assume even more around this life, roughly speaking the world.
We meet the expense of you this proper as competently as easy artifice to
get those all. We pay for A Kick Ass Guide To Apparel ECommerce How
To Build A Solid Foundation For Your Online Store and numerous book
collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of
them is this A Kick Ass Guide To Apparel ECommerce How To Build A
Solid Foundation For Your Online Store that can be your partner.

Presence Amy Cuddy 2016-02-25 'Verplicht leesvoer voor iedereen die het
allerbeste uit zichzelf wil halen.' — Kim Hubbard, auteur van People Heb je
dat wel eens – dat je na een zenuwslopende uitdaging meteen verlangt
naar een herkansing? Misschien na een sollicitatiegesprek, een optreden
of een lastige presentatie? Juist op momenten die authenticiteit en kracht
van je vragen, kun je je onecht en krachteloos voelen. En kun je daarna
jezelf allerlei verwijten maken en er nog jarenlang met spijt op terugkijken.
Amy Cuddy heeft miljoenen kijkers in vervoering gebracht met haar TEDtalk over ‘power poses’. Nu geeft ze ons de intrigerende wetenschappelijke
feiten. Ze leert ons eenvoudige technieken die ons helpen om los te
komen van angst op spannende momenten en het beste uit onszelf te
halen. Presence kenmerkt zich door een stevige wetenschappelijke
onderbouwing die op een toegankelijke manier wordt gebracht door een
gepassioneerde auteur. Het boek staat vol persoonlijke verhalen van
mensen die ooit in de greep waren van angst maar dankzij de adviezen
van Cuddy tijdens spannende momenten (weer) een beroep kunnen doen

op hun persoonlijke kracht. Amy Cuddy liep op 19-jarige leeftijd ernstig
hoofdletsel op. Medici betwijfelden of ze ooit haar mentale capaciteit terug
zou krijgen en haar opleiding af zou kunnen maken. Inmiddels is zij sociaal
psycholoog, professor en onderzoeker op Harvard Business School. Zij
imponeerde in 2012 kijkers over de hele wereld met haar ted-talk over
‘power poses’, die nog steeds in de top-drie van meest bekeken ted-talks
aller tijden staat. 'Cuddy legt een hartverwarmende bescheidenheid aan de
dag. Haar eigen "presence" – haar hartsverlangen om de onzekeren en
twijfelaars onder ons te helpen in dit tijdperk van angst – is voelbaar op
iedere bladzijde. Presence is concreet én inspirerend, eenvoudig én
ambitieus. Maar boven alles: heel krachtig.' — New York Times 'Amy
Cuddy maakt de wereld moediger met haar boek. Moed is op een goede
manier besmettelijk en presentie zet aan tot presentie. Ze wisselt
wetenschap, praktijkvoorbeelden en individuele verhalen af om duidelijk te
maken hoe we in uitdagende situaties ons moedigste, meest authentieke
zelf kunnen aanspreken en anderen kunnen uitnodigen om hetzelfde te
doen. Dit boek is een game-changer!' — Brene Brown
De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van de menselijke taal]
Jean Aitchison 1997 Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de
menselijke taal.
De rest van de dag Kazuo Ishiguro 2013-07-11 'De rest van de dag' van
Nobelprijswinnaar Ishiguro werd bekroond met de Booker Prize en werd
verfilmd met Anthony Hopkins en Emma Thompson in de hoofdrollen. In
‘De rest van de dag’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro kijkt Mr.
Stevens, een ouder wordende Engelse butler, terug op de tijd dat hij in
dienst was van lord Darlington, in de jaren dertig en veertig. Zijn leven lang
heeft hij zijn waardigheid afgemeten aan die van zijn werkgever, maar
achteraf blijkt dat hij de ware aard van de gebeurtenissen verkeerd heeft
ingeschat. ‘De rest van de dag’ werd bekroond met de Booker Prize en
werd verfilmd met Anthony Hopkins en Emma Thompson in de
hoofdrollen. Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde en
gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre
bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote
emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de
wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
De kracht van kwetsbaarheid Brené Brown 2016-02-23 Brené Brown
beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in
een wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico’s
zonder dat succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of
opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je kwetsbaar op te stellen, maar

het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf af te blijven vragen:
wat als ik het wel had geprobeerd? We verwachten van onszelf en van
anderen dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten zien hoe
goed we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna
niemand zich prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid en
risico’s. Toch zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is van
alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze
moedigt de lezer in De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te
laten varen, kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen aan te gaan.
De moed van imperfectie Brené Brown 2013-10-08 Brené Brown beschrijft
in De moed van imperfectie hoe moed, compassie en verbondenheid een
belangrijke plek in je leven kunnen krijgen. Op basis van haar jarenlange
studie kwam ze tot tien stellingen over een `bezield leven : leven vanuit het
gevoel dat je de moeite waard bent. Op haar eigen, eerlijke, warme en
grappige manier moedigt ze de lezer aan om perfectionisme te laten
varen, stress als leefstijl los te laten, te vertrouwen op intuïtie en creativiteit
de ruimte te geven. Dit boek gaat over de levenslange reis van `Wat zullen
anderen wel niet denken? naar `Ik ben goed genoeg . `Brené Brown pakt
moedig alle duistere emoties aan die de weg naar een voller leven
belemmeren. Lees dit boek en wordt aangestoken door haar moed. Daniel
H. Pink 'Mijn nieuwe Super Soulmate. Oprah Winfrey
De deur Magda Szabó 2016-10-07 De internationale herontdekking van
een schitterende roman, in 2015 door The New York Times Book Review
gekozen tot een van de 10 beste boeken van het jaar Uit het midden van
Europa en uit een voorgoed verleden tijd is deze schitterende Hongaarse
roman bezig aan een gestage opmars in de wereldliteratuur. De deur
vertelt het ogenschijnlijk eenvoudige verhaal van een schrijfster, Magda,
en haar nieuwe huishoudster Emerence. Aanvankelijk lijken zij weinig
gemeen te hebben, maar al spoedig ontstaat er een bijzondere, zij het
broze band tussen de twee. Intussen blijft er een zweem van mysterie rond
Emerence hangen; niemand mag de deur voorbij de ontvangsthal van haar
huis betreden, behalve haar hond Viola. Wat schuilt daar, en wat is het
geheim van Emerence? De deur verscheen oorspronkelijk in 1987, tijdens
de laatste stuiptrekkingen van het communisme, maar werd de afgelopen
jaren herontdekt en bestormt nu de internationale bestsellerlijsten. Zelden
werd de omgang tussen twee vrouwen indringender en mooier beschreven
dan in deze prachtige roman. Magda Szabó (1917-2007) was de grootste
en succesvolste schrijfster uit Hongarije van de twintigste eeuw. Haar werk
werd in meer dan veertig talen vertaald. De deur verscheen oorspronkelijk
in 1987. In 2003 won het de Prix Femina étranger. Over De deur: 'Szabó's

compositorische vernuft verdient bewondering. Een roman die tot op de
laatste bladzijden blijft boeien.' TROUW 'Als je denkt dat je enigszins
vertrouwd bent met het literaire landschap, dan zal De deur je van mening
doen veranderen. (...) Szabó's zinnen en beelden spreken enorm tot de
verbeelding en brengen machtige emoties met zich mee. Het boek heeft
mijn visie op mijn eigen leven veranderd. Het is een werk van ongenadige
oprechtheid en gevoelige subtiliteit.' CLAIRE MESSUD, THE NEW YORK
TIMES BOOK REVIEW
Rode komeet Heather Clark 2020-11-03 ‘Het is alsof Heather Clark uur na
uur naast Sylvia Plath loopt. Adembenemend.’ – Connie Palmen Zestig
jaar na haar spectaculaire debuut als dichter verschijnt een gloednieuwe,
allesomvattende biografie van Sylvia Plath. Rode komeet geeft ons de
uitzonderlijk getalenteerde vrouw terug die zo lang door haar tragische
einde is overschaduwd. Met een rijkdom aan nieuwe bronnen
reconstrueert Heather Clark Plaths stormachtige ontwikkeling als dichter
en intellectueel. We lezen over haar vastberadenheid geen conventioneel
pad te volgen, haar conflictueuze verhouding tot haar moeder, haar
worstelingen met een volkomen inadequate geestelijke gezondheidszorg,
haar jaren in Cambridge en haar explosieve verbintenis met Ted Hughes,
met wie ze samen de poëziewereld diepgaand zou beïnvloeden. Rode
komeet gaat over een leven in volledige toewijding – niet aan de dood
maar aan de kunst. ‘“Kracht is het vermogen om te lijden,” heeft de denker
Wittgenstein eens genoteerd. Die kracht heeft Sylvia Plath in haar poëzie
ten volle weten te ontplooien, zoals deze biografie overtuigend laat zien.’ –
Anneke Brassinga ‘Eindelijk de biografie die Sylvia Plath verdient... Een
magistraal boek... Een indrukwekkende prestatie.’ – Ruth Franklin, literair
criticus en biograaf ‘Dit is de grootse biografie van deze grote dichter waar
we zo lang op hebben gewacht.’ – Mary Dearborn, schrijver en biograaf
‘Een grandioze biografie.’ – Kirkus Reviews ‘Leest als een pageturner...
een fantastisch werk.’ – Publisher’s Weekly
Little Black Book Otegha Uwagba 2018-09-06 Little Black Book is een
handboek in zakformaat, boordevol inspirerende ideeën en praktische
adviezen om je carrière richting te geven. Van salarisonderhandelingen en
het opzetten van een succesvol zzp-bestaan, tot loopbaanplanning, een
spoedcursus netwerken en spreken in het openbaar. Of je nu een denker
bent of een doener, een kunstenaar of ondernemer, of je nu op het punt
staat om de arbeidsmarkt voor het eerst te betreden of al jaren aan het
werk bent: Little Black Book is een onmisbare gids voor elke creatieve
vrouw met ambitie. Met bijdragen van baanbrekende en succesvolle
vrouwen als de veelgeprezen schrijver Chimamanda Ngozi Adichie en

Piera Gelardi, medeoprichter van Refinery29.
Small Data Martin Lindstrom 2016-05-17 Martin Lindstrom wordt ingehuurd
door de toonaangevendste merken ter wereld om uit te vinden wat hun
klanten drijft. Hij besteedt 300 nachten per jaar bij hen thuis om door
zorgvuldige observatie van alle details hun verborgen verlangens te
ontdekken en zo, in het ultieme geval, aanwijzingen te vinden voor een
miljoenenproduct. Lindstrom voert je mee in een wereldomvattend verhaal
dat ondernemende marketeers en iedereen die geïnteresseerd is in de
eindeloze rijkheid van menselijk gedrag zal boeien en verbazen. Hoe een
afgetrapte sneaker van een 11-jarige Duitse jongen leidde tot de
ongelooflijke wederopstanding van LEGO. Hoe een magneet op een
koelkast in Siberië een Amerikaanse supermarktrevolutie veroorzaakte.
Hoe een knuffelbeer in de slaapkamer van een meisje een kledingretailer
hielp met de optimalisatie van 1.000 winkels in 20 landen. Hoe een
doodgewone armband de klantenloyaliteit met 159 procent verbeterde in
minder dan een jaar. Hoe de ergonomische lay-out van het dashboard van
een auto aanleiding gaf voor het redesign van de Roomba-stofzuiger.
Neurie als je de woorden niet kent Bianca Marais 2017-11-16 De
negenjarige Robin groeit op in een welvarend blank gezin in Johannesburg
ten tijde van de Apartheid. Beauty is Xhosa. Ze woont in Transkei waar ze
haar kinderen alleen opvoedt. Hun paden kruisen elkaar door de
gewelddadige studentenopstand in Soweto, waarbij Robins ouders
omkomen en Beauty's dochter wordt vermist. Beauty wordt ingehuurd als
Robins kindermeisje. Bij haar vindt Robin de liefde en genegenheid die ze
van haar ouders nooit kreeg. Wat zal er gebeuren als Beauty haar eigen
dochter terugvindt?
Moordprofiel John Sandford 2014-03-25 Het eerste lichaam is van een
jonge vrouw, en wordt -- vreemd gepositioneerd -- gevonden aan de oever
van een rivier in Minneapolis. Haar keel is doorgesneden, haar lichaam is
gruwelijk verminkt en het is duidelijk dat de vrouw ernstig gemarteld is.
Davenport weet dat dit het werk moet zijn van een zwaar gestoorde dader.
Twee weken later wordt het tweede lichaam gevonden, op een boerderij
tien kilometer verderop. Het lichaam is op dezelfde manier gepositioneerd
en vertoont dezelfde verminkingen. Het slachtoffer is dit keer echter een
man, maar er is ogenschijnlijk geen verband tussen de twee slachtoffers.
Het spoor leidt naar een zwaarbewaakte inrichting voor psychisch
gestoorde misdadigers. Daar ontdekt Davenport dat de man die er onlangs
voorwaardelijk is vrijgelaten in alle opzichten voldoet aan het profiel van de
moordenaar. Te laat beseft hij dat hij wordt misleid.
Scaling up Verne Harnish 2015-10-21 Succesauteur en consultant Verne

Harnish beantwoordt de belangrijkste vragen over groei voor jouw bedrijf.
Met inzichten die toepasbaar zijn bij elke groeifase. Verne Harnish biedt
met ‘Scaling up’ een beproefd recept waarmee je groei initieert en
begeleidt. Hij beantwoordt hierin vragen als: hoe kan ik mijn organisatie
laten groeien dit jaar? En daarna? Hoe richt ik mijn organisatie in voor
duurzame en constante groei? Hoe maak ik een helder strategisch én
operationeel plan voor mijn mensen? Hoe haal ik meer uit mijzelf en mijn
team? ‘Scaling up’ is een praktische, gedegen methode om een
langetermijnstrategie op te zetten en die vervolgens terug te brengen tot
wat de organisatie het komend kwartaal moet doen. De methode is een
combinatie van effectiviteit (met de juiste mensen de goede dingen doen)
en efficiëntie (de dingen goed doen). Naast een gezonde basis voor groei
biedt dit boek ook een eenvoudig model om de groei inzichtelijk te maken
en te bewaken. Je beperkt je tot vier beslissingsvelden: mensen, strategie,
uitvoering en cashflow. Zo kost een effectieve uitvoering minder dan vijf
uur per week! Met dit werkboek houd je de vinger aan de pols van de
bedrijfsgroei.
Begin met het waarom Simon Sinek 2012-03-08 Simon Sinek laat in ‘Begin
met het Waarom’ zien dat organisaties en leiders die zich richten op het
Waarom van hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn.
Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote, inspirerende
leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed
waaróm ze doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij veel bedrijven het
Waarom nogal eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin met het
Waarom’ helpt je om het Waarom weer centraal te stellen en zo beter en
authentieker leiding te geven en je omgeving te inspireren. Met vele
voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek is
gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk over leiderschap, waarmee hij
wereldwijd de aandacht trok.
De weduwe Clicquot Tilar Mazzeo 2010-02-16 Veuve Clicquot staat voor
glamour, stijl en luxe. Maar wie was eigenlijk die weduwe Clicquot, die de
champagne deed bruisen aan het hof van zowel Frankrijk, Engeland als
Rusland, en hoe wist zij zoveel roem en rijkdom te vergaren?
In het oranje ochtendlicht Nina Riggs 2017-07-31 In het onberispelijke
oranje licht van Nina Riggs is het hartverscheurende verhaal van een
vrouw die licht vond in de diepste duisternis. ‘Doodgaan is niet het einde
van de wereld,’ vertrouwt haar moeder, die op dat moment niet lang meer
te leven heeft, Nina Riggs toe. Dat neemt niet weg dat de klap groot is als
Riggs op haar achtendertigste te horen krijgt dat ze een ongeneeslijke
vorm van kanker heeft. De dood zit haar op de hielen. Wat is de betekenis

van leven als de dood nadert? Hoe bereid je je voor op een definitief
afscheid van je dierbaren? Met de weergaloze essays van Montaigne en
Emerson als leidraad beschrijft Riggs hoe het is als schrijver, als moeder
en als echtgenote verder te leven na zulk intens droevig nieuws. Van de
kleine, dagelijkse handelingen tot de moeilijke gesprekken die ze moet
voeren met haar twee jonge zoontjes: Riggs beschrijft haar laatste
maanden vol warmte, met lichtheid en humor. In het onberispelijke oranje
licht is een inspirerend, ontroerend en vooral enorm levensbevestigend
boek over onze sterfelijkheid.
#Girlboss Sophia Amoruso 2015-10-01 In #GIRLBOSS vertelt Sophia
Amoruso het verhaal van haar ongelooflijke succes. Ze laat zien hoe
iedereen succesvol kan worden, als je op jezelf vertrouwt en je instinct
volgt. Sophia Amoruso is de oprichter en CEO van kledingbedrijf Nasty
Gal, een organisatie met een omzet van meer dan 100 miljoen dollar en
meer dan 350 mensen in dienst. Maar het eerste wat ze ooit online
verkocht was geen kledingstuk – het was een boek dat ze ergens gestolen
had. Tot haar tweeëntwintigste had ze allerlei verschillende baantjes en
geen enkel idee wat ze wilde doen met haar leven. Toen besloot ze eens
te proberen wat vintage kleding te verkopen op eBay. De rest is
geschiedenis
Gestolen onschuld Corban Addison 2011-12-06 Ahalya van zeventien en
Sita van vijftien raken tijdens de tsunami in 2004 hun hele familie kwijt. Op
zoek naar hulp worden ze door een tussenhandelaar verkocht aan een
pooier in de sloppenwijken van het Indiase Mumbai. In Amerika is het
huwelijk van advocaat Thomas Clarke op de klippen gelopen. Zijn vrouw is
naar haar ouders in Mumbai vertrokken. En ook op zijn werk zijn grote
problemen. Dan neemt hij een rigoureus besluit. Hij reist haar achterna en
gaat pro Deo werken voor CASE, Coalition Against Sexual Exploitation.
Samen met CASE weet hij Ahalya te bevrijden, maar haar zusje is
spoorloos verdwenen. Thomas bijt zich vast in de zaak en is vastbesloten
Sita te vinden. Maar wint hij daarmee ook het hart van zijn vrouw terug?
Twee zusjes raken alles kwijt na de tsunami in India, ook elkaar... Kunnen
zij elkaar terugvinden? 'Een verhaal dat zo mooi is en zo'n belangrijke
boodschap uitdraagt, verdient een groot publiek.' John Grisham Deze
spannende en hartverscheurende roman is geschreven door Corban
Addison. Hij is advocaat, 32 jaar en is een voorvechter in de strijd tegen
moderne slavernij. Gestolen onschuld is voor iedereen die heeft genoten
van De vliegeraar van Khaled Hosseini.
De mooiste tijd van ons leven Claire Lombardo 2019-09-17 Een geheim
tussen vier zussen zet hun leven volledig op zijn kop... Een wervelend

verhaal over familierelaties. Wanneer Marilyn Connolly en David Sorenson
verliefd worden in de jaren zeventig, hebben ze nog geen idee van wat
hun te wachten staat. Nu, bijna veertig jaar later met vier totaal
verschillende volwassen dochters en dito levens is dat niet anders. Een
geheim tussen twee zussen gooit het leven van alle gezinsleden volledig
om. In een wervelend verhaal dat een halve eeuw omspant, volgen we de
Sorensons en hun leven. Van de glorieuze momenten en dieptepunten in
de liefde, ouderschap, zussenbanden tot het op eigen benen leren staan.
Met of zonder partner, maar altijd met familie.
Sterker dan ooit Brené Brown 2017-04-04
Tribe of mentors Timothy Ferriss 2019-07-09 Dé nieuwe Timothy Ferriss,
voor alle lezers van Een werkweek van 4 uur Voor de fans van Brené
Brown tot Yuval Noah Harari en van Esther Perel tot Neil Gaiman Timothy
Ferriss stelde elf zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele
verzameling succesvolle mensen, zijn tribe. Hun korte profielen en
antwoorden op die elf vragen helpen jou ook je meest uitdagende
levensvragen te beantwoorden en buitengewone resultaten te boeken. In
Tribe of mentors vind je de gereedschappen, tactieken en gewoontes van
meer dan 130 toppresteerders. Laat je inspireren door de antwoorden van
bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval Noah Harari. Dit boek bevat praktisch
advies van bijzondere professionals die oplossingen hebben gevonden
voor verschillende vraagstukken. Want of je nu je resultaten wilt
verbeteren, jezelf opnieuw wilt uitvinden of gewoon wat inspiratie zoekt,
iemand anders heeft waarschijnlijk een vergelijkbaar pad afgelegd!
Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige mensen. De pers
over Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken, meer leven? In Een
werkweek van 4 uur leert Ferriss u hoe u ontsnapt aan de 9-tot-5mentaliteit én een rijk leven kunt leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit boek zal je
leven veranderen.’ The New York Times
De vier Scott Galloway 2018-02-21 Amazon, Apple, Facebook, en Google
zijn vier van de invloedrijkste bedrijven ter wereld. Bijna iedereen denkt te
weten hoe ze dat geworden zijn. Bijna iedereen heeft het fout. Over De
vier is de laatste twintig jaar ongelooflijk veel geschreven. Niemand
beschrijft hun macht en fenomenale succes zo inzichtelijk als Scott
Galloway. Hij gaat op zoek naar antwoorden op een aantal fundamentele
vragen: Hoe is het De vier gelukt ons leven zo te infiltreren dat ze bijna
onmogelijk te vermijden (of te boycotten) zijn? Waarom vergeeft de beurs
ze zondes die andere bedrijven zouden verwoesten? Is er, in hun race om
als eerste het bedrijf te worden dat een biljoen dollar waard is, nog iemand
die de strijd met ze kan aangaan? Op zijn eigen unieke manier, die hem

ook een van de meest gevierde business-professoren heeft gemaakt,
deconstrueert hij de strategieën van De vier die schuilgaan onder het
glanzende oppervlak. Hij laat zien hoe zij – met een niet te evenaren
snelheid en bereik – onze fundamentele emotionele behoeftes
manipuleren die ons al sinds de oertijd drijven. En hij onthult hoe je deze
inzichten kunnen toepassen voor de groei van je eigen bedrijf of carrière.
Of je nu de concurrentie met ze wilt aangaan, zaken met ze wilt doen of
gewoon in de wereld wilt leven die zij domineren, je moet De vier begrijpen.
Een werkweek van 4 uur Timothy Ferriss 2017-01-25 Vergeet het oude
concept van hard werken tot aan je pensioen en stel je spannende
levensplannen niet uit Vraag Timothy Ferriss wat hij aan het doen is, en de
kans is groot dat je als antwoord krijgt: ‘skiën in de Andes’, ‘duiken in
Panama’ of ‘tangodansen in Buenos Aires’. Ferriss heeft namelijk het
achterhaalde idee van ‘eerst werken, dan leven’ ingeruild voor een rijk
leven in het hier en nu. Niet geld stelt je daartoe in staat, maar de nieuwe
economische factoren tijd en mobiliteit. Wacht niet langer, zeker niet in
tijden van economische onzekerheid. En vergeet het achterhaalde idee
van werken tot je pensioen. Of je nu die grote wereldreis wilt maken, een
maandelijks salaris van vijf cijfers wilt met zo weinig mogelijk inspanning,
of gewoon minder wilt werken en meer wilt genieten – Een werkweek van
vier uur geeft het antwoord. Dit revolutionaire boek wijst je de weg naar
een nieuw leven van weinig werkuren, veel vrije tijd en geld in overvloed,
of je nu een overwerkte loonslaaf bent of een ondernemer die klem zit in
het succes van zijn bedrijf. De pers overEen werkweek van 4 uur
‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times ‘Zijn
adviezen snijden en hout en zijn soms verfrissend anders en eigenwijs.’
Aktueel ‘Het kan: veel verdienen, weinig werken.’ Intermediair
Finding my Virginity Richard Branson 2018-05-22 Deze nieuwe
autobiografie is intiemer en persoonlijker dan ooit Een inkijkje in het leven
van Richard Branson: wat maakt hem al vijftig jaar lang de succesvolste
ondernemer ter wereld? Vijftig jaar geleden begon Sir Richard Branson zijn
eerste commerciële bedrijf. In zijn nieuwe autobiografie deelt de oprichter
van Virgin Group zijn persoonlijke ervaringen als ’s werelds bekendste en
succesvolste ondernemer. In Finding my Virginity onthult Branson hoe hij
zijn familiebedrijfje liet uitgroeien tot een wereldwijd merk, hoe hij zijn
kinderdroom liet uitkomen door gewone burgers de ruimte in te sturen en
hoe hij besloot de bedrijfswereld compleet op zijn kop te zetten. Ook
krijgen we een persoonlijk inkijkje in wat hem beweegt. Branson
combineert zijn huwelijk en het opvoeden van zijn kinderen met zijn werk
en toch slaagt hij erin over de hele wereld miljardenbedrijven op te zetten.

Dat deze levensstijl de nodige avonturen oplevert, bewijzen behind the
scenes-verhalen over ontmoetingen met Bill Gates, Kate Moss en
voormalig president Barack Obama. Kom alles te weten over hoe Sir
Richard Branson de eerste commerciële ruimtevaartmaatschappij ter
wereld, Virgin Galactic, opzette en hoe hij het hoofd moest bieden aan de
grootste crisis ooit. Nog steeds overtreedt hij alle regels, zoekt hij de
grenzen op en reikt hij naar de sterren. Dit is het verhaal achter de man die
het allemaal klaarspeelt, steeds maar weer. De pers over de boeken van
Richard Branson: ‘Inspirerend voor iedereen die op een verantwoordelijke,
respectvolle manier zijn of haar dromen waar wil maken.’ Susan Smit in
Happinez ‘Een inspirerend en openhartig inzicht in wat Branson gedurende
zijn uitzonderlijke leven geleerd heeft.’ Het Financieele Dagblad ‘Bransons
lessen bieden volop inspiratie om nieuwe uitdagingen aan te gaan in het
dagelijks leven.’ Noordhollands Dagblad ‘Verplichte kost.’ FHM ‘Zakelijk
goeroe Richard Branson geeft les in het leven en inspirerende tips.’ Metro
Wat nou als het ook anders kan? Janne Schuijn 2019-06-04 Creëer een
mindset die werkt voor jou en durf écht te gaan leven Hoe zou het zijn om
gewoon je verlangens te volgen? Zonder bang te zijn om te falen of
veroordeeld te worden door anderen? Hoe zou je leven eruitzien als je je
belemmerende overtuigingen kunt loslaten, zonder daarvoor de wereld
rond te moeten reizen om jezelf te vinden? Dit zou iedereen zichzelf
moeten gunnen, vindt mindsetcoach Janne Schuijn. Want waarom zou je
dromen als je er toch niets mee doet? emWat nou als het ook anders kan?
em is een praktisch en nuchter boek voor een gelukkiger leven. Janne laat
zien hoe ze zelf omgaat met de grootste uitdagingen van het leven en
vertelt jou hoe jij dat ook kunt doen. Zonder drama en met humor.
365 dagen succesvol David de Kock 2017-11-21 Slechts een paar jaar
geleden ging het niet zo best met David en Arjan. Ze kregen stress van
hun werk, worstelden met een scheiding en een chronische ziekte en
dachten bij zichzelf: is dit het nou? Toen werd een van hun beste vrienden
ernstig ziek en dat veranderde alles. In korte tijd leerden David en Arjan de
belangrijkste les van hun leven: je kunt je eigen geluk organiseren, zelfs
als je denkt van niet. Daarom dit boek, 365 dagen succesvol, dat al
tienduizenden keren is verkocht: een vrolijk werkboek vol eyeopeners en
praktische oefeningen, waar je meteen een leuker leven door krijgt. David
en Arjan organiseren inmiddels elk jaar de grootste en impactvolste
seminars van Nederland en schrijven een wekelijkse column in het
Algemeen Dagblad over hoe je het leven krijgt dat je het allerliefste wilt. En
o ja, het gaat best goed met ze nu... David de Kock en Arjan Vergeer
verzorgen masterclasses in onder andere leiderschap, talentontwikkeling

en effectief overtuigen. Ook schrijven zij een column in het Algemeen
Dagblad. De masterclass '365 dagen succesvol' is al door duizenden
mensen gevolgd. Van dit boek zijn er al meer dan 70.000 exemplaren
verkocht. 'David en Arjan zijn de absolute geluks-experts van Nederland.'
Psychologie Magazine 'Het mooie is dat je hier daadwerkelijk wat aan
hebt. Een boek vol levenslust.' Patrick Lodiers
Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office 2002
Het Facebook effect David Kirkpatrick 2011-10-09 In Facebook vertelt
David Kirkpatrick op meeslepende wijze over de oprichting, de successen
en de toekomstvisie van Facebook en zijn intrigerende oprichter, Mark
Zuckerberg. Met meer dan 800 miljoen gebruikers is Facebook een van de
snelst groeiende bedrijven ter wereld. Kirkpatrick laat zien hoe een
eenvoudige negentienjarige student het is gelukt om niet alleen het
internet, maar ook de manier waarop mensen wereldwijd met elkaar
communiceren te veranderen. Een paar feiten: Facebook heeft meer dan
800 miljoen leden Facebook is actief in meer dan 70 landen Facebook
wordt wereldwijd gebruikt in politieke protesten tegen onrecht Facebook
was het onderwerp van de film The Social Network dat door de Film Critics
Association werd verkozen tot beste film van 2010
A Kick-Ass Guide to Apparel ECommerce A. J. Camara 2018-06-07
Whether you're in the beginning phases of building your apparel empire or
have been in business for years, the linchpin to your success is your ability
to sell online. In 2011, we published Launch a Kick-Ass T-Shirt Brand, a
book covering the basics of developing the concept of your clothing brand,
getting your products made and managing your business. We touched on
the subject of setting up shop online, but spared some nitty gritty details. A
Kick-Ass Guide to Apparel eCommerce will quench your thirst for
ecommerce specific advice by detailing best practices, offering anecdotal
recommendations and providing data-backed tips. After reading this guide,
you'll part with a deeper understanding of how to build your brand and kick
some ass online. This book is for you if: You've developed an amazing
clothing line but are not sure where to start when it comes to selling online
Don't know which online store solution is right for you Have no clue how to
get your website designed Have done all the right things with your website,
but it still doesn't look and feel professional Have been getting visitors to
your online shop, but still struggling to make sales What's in the Book:
Getting started The common mistake that leads to customers questioning
your legitimacy The ways to approach web hosting How to choose an
ecommerce platform How much to spend Factors to choosing a platform
Our recommendations Keys to an effective online shop How to make your

site easy to navigate The importance of photography Why you need a
clear call to action Why page speed is a crucial metric Necessities for your
online shop Why consistency is key What type of product photos to display
The number 1 reason for high return rates The role of customer support
pages Designing your shop How to choose the right theme for your shop
The difference between free and paid themes Your first sale and beyond
Steps to a pain-free product delivery process The mistake that leads to a
23% cart abandonment rate One minor (but really important) setting to
double check before you launch About the Authors Through studying and
blogging about the t-shirt culture and interviewing dozens of entrepreneurs
via T-Shirt Magazine, building a streetwear brand from scratch via
Cashletes, and developing ecommerce templates for clothing brands via
Theme Fiend, AJ Camara and Moust Camara have gained a wealth of
knowledge specifically pertaining to the fashion apparel business.
Diep werk Cal Newport 2016-03-22 In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de
noodzaak van geconcentreerd werken om maximaal te kunnen presteren,
een vaardigheid die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Newport gebruikte de
term ‘diep werk’ voor het eerst op zijn populaire blog. Hij raakte een
zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden
keren gelezen en overgenomen. De meeste mensen laten zich
gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel van de dag aan
oppervlakkige werkzaamheden. Dit boek bevat talloze inspirerende
verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk anders kunt
organiseren om diep werk een vaste plek te geven. Want alleen door iets
met volle aandacht te doen, ontwikkel je je denkkracht en bereik je meer in
minder tijd.
The artist’s way Julia Cameron 2020-08-04 Creatieve blokkades opheffen
door de beproefde methode van Julia Cameron’s everseller The Artist’s
way. Creatieve blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia
Camerons everseller. The Artist’s Way is het belangrijkste boek over
creativiteit. Miljoenen mensen hebben deze wereldwijde bestseller
bestempeld als een onmisbare gids om een creatief leven te leiden. Het
boek is nog steeds net zo relevant als toen het voor het eerst verscheen,
of misschien nog wel relevanter; het is krachtig, prikkelend en inspirerend.
In deze herziene editie blikt Julia Cameron terug op de invloed die The
Artist’s Way heeft gehad en beschrijft ze hoe het werk dat ze de laatste
jaren heeft gedaan tot nieuwe inzichten voor het creatieve proces heeft
geleid. Deze editie van The Artist’s Way is uitgebreid, helemaal up-to-date
en klaar voor een nieuw decennium.
Durf te leiden Brené Brown 2019-02-12 Brené Brown heeft de afgelopen

twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen die
betekenis geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven jaar nauw
samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze
ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50bedrijven, met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger
leiders en hoe verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit
nieuwe boek combineert Brené haar onderzoeksresultaten met
persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te beantwoorden.
Durf te leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart en vol moed.
Bloed van mijn bloed Barry Lyga 2015-07-08 Jazz’ vader is Amerika’s
productiefste en sluwste seriemoordenaar. Billy Dent leerde zijn zoon alles
wat hij wist. Alles. De fbi zou een moord doen voor Jazz’ kennis van
seriemoorden. Aan deze herinneringen kan Jazz niet ontsnappen. Nu is
Jazz voor dood achtergelaten in het centrum van New York. Zijn vriendin
Connie is in handen van zijn vader, Billy. En zijn beste vriend Howie ligt op
de grond dood te bloeden in Jazz’ eigen huis. Op de een of andere manier
moeten ze het samen opnemen tegen Billy. Maar dan overschrijdt Jazz
een grens en vraagt al snel het hele land zich af wie nu eigenlijk het echte
monster is. Zo vader, zo zoon?
Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is meestal maar
een klein zetje nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het
beslissende moment herkent, heeft een recept voor succes in handen.
Hoe wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een
televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen?
Malcolm Gladwell onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo
plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen en producten verspreiden
zich als ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan starten, zo kan
één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden klant de
lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een
avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de macht van
nieuwe ideeën. Het is een kaart voor verandering, met een hoopvolle
boodschap: één creatieve persoon kan de wereld veranderen.
De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 Waarom zijn broodjeaapverhalen zo
hardnekkig en vergeten we alledaagse waarheden zo gemakkelijk? Hoe
maakt een krant een kop die ervoor zorgt dat we door willen lezen? En
waarom onthouden we complexe verhalen wel, maar complexe feiten niet?
Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere
razendsnel ter ziele gaan? En hoe verbeter je de kansen van waardevolle
ideeën? In De plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de
kleefkracht van ideeën kunt versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat

‘sticky’ ideeën hun kracht ontlenen aan zes belangrijke eigenschappen, die
ook jij kunt leren beheersen. Dit boek gaat over een van de belangrijkste
aspecten van menselijk gedrag en zal de manier waarop je ideeën
overbrengt ingrijpend veranderen. De plakfactor is provocerend, onthullend
en vaak verrassend grappig. Het onthult de cruciale principes van
succesvolle ideeën en de strategieën om je eigen boodschap meer
kleefkracht te geven.
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Rework Jason Fried 2010-10-11 Twee succesvolle ondernemers die het
softwarebedrijf signals opzetten en tot een succes maakten laten ons zien
dat niet altijd meer beter is, maar dat je juist met minder meer kan
bereiken. Rework is inspirerend en innoverend. Twee prettig tegendraadse
succesvolle ondernemers benaderen complexe zaken heerlijk eenvoudig.
Fried & Heinemeier Hansson zetten je aan het denken en helpen je op
weg. Verplichte kost voor iedereen die ondernemer of ondernemend is.'
Erwin Blom (Handboek Communities)Meer is niet altijd beter, juist met
minder kan je meer bereiken.Fried en Hansson hanteren een eenvoudige
bedrijfsfilosofie: hou het simpel, wees transparant en eerlijk. Met die
filosofie in gedachten schreven ze dit boek: Rework is een nononsenseboek voor deze tijd. Fried en Hansson bewijzen dat een bedrijf
heel succesvol kan worden zonder mission statement, zonder eindeloze
vergaderingen, en met medewerkers die gewoon aan het einde van de
dag naar huis gaan, in plaats van twaalf tot veertien uur op kantoor te
zitten. In deze tijd is een goed idee meer waard is dan een duur
consultancyrapport, informatie moet je delen, en naar je klant moet je
luisteren.Rework is het boek voor iedere (startende!) ondernemer.
Goldberg Bert Natter 2015-10-28 Ooit schreef Sebastian Savage in een
boek over Bach dat hij diens beroemde leerling Goldberg als een
volkomen oninteressant fenomeen beschouwde. Na de tragische dood van
zijn zus besluit Savage een kwart eeuw later in Dresden op zoek te gaan
naar de sporen die het legendarische wonderkind heeft achtergelaten in
archieven, brieven, documenten en in de straten van de barokke stad.
Obsessief reconstrueert hij het korte bestaan van een van de schimmigste
figuren uit de muziekgeschiedenis en zo komt Goldberg tot leven in een
reeks bizarre avonturen. Goldberg is een ode aan Dresden, de grillige
krullen van de rococo, het genie van Bach, de verbeelding en de
tragikomedie van het leven. Daarnaast schetst Bert Natter een liefdevol
portret van een man uit onze tijd, die zijn onderwerp met een ongekende
intensiteit op de hielen zit, zonder dat hij zelf begrijpt waarom.
Geschiedenis van een gevallen engel Henning Mankell 2011-10-18 Passie

wordt een handelswaar Juni 1904. Hanna Lundmark staat aan de reling
van het stoomschip Lovisa en kijkt toe hoe de overleden stuurman – haar
echtgenoot – zijn zeemansgraf tegemoet gaat. Op dat moment herinnert
ze zich haar vaders laatste woorden: Jij, mijn dochter, bent een engel, een
armoedige engel, maar evengoed een engel. Nog geen jaar later is ze
eigenaar van het grootste bordeel in Lourenço Marques, Mozambique. Het
jonge, afhankelijke meisje is veranderd in een vrouw met macht. Henning
Mankell (1948) schreef behalve vele thrillers ook literaire romans en
kinderboeken. Zijn boeken worden wereldwijd verslonden: in meer dan
veertig landen zijn er ruim veertig miljoen exemplaren van verkocht.
De Zwarte Zwaan 2008 Essay over de onzin van economische en andere
voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
Operatie Snow Dragon Brad Thor 2015-01-10 `Brad Thor is de auteur van
de headlines van morgen. Dan Brown `De erfgenaam van Tom Clancy en
Robert Ludlum. Chicago Tribune Nadat een CIA-agent op mysterieuze
wijze overzees komt te overlijden, treedt zijn voornaamste informant naar
voren met een opzienbarende en dreigende claim. Er is echter een
probleem, niemand weet of ze te vertrouwen is. Maar als er zes
uitwisselingsstudenten vermist raken, twee vliegtuigpassagiers van naam
en plek wisselen, en een vluchteling die politiek asiel aanvraagt wordt
gearresteerd wordt een serie dodelijke gebeurtenissen in gang gezet. Met
een ophanden zijnde verwoestende aanval op de Verenigde Staten ziet de
kersverse Amerikaanse president zich genoodzaakt om zich te wenden tot
anti-terrorisme-expert Scot Harvath om twee van de meest gevaarlijke
missies ooit uit te voeren. De overkoepelende missie, met codenaam
Operatie Snow Dragon, wordt uiterst geheimgehouden aangezien
ontdekking ervan tot een oorlog kan leiden.
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