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Right here, we have countless books Adwords Cheat Sheets 18 Top Tips To Improve Your
Adwords Advertising and collections to check out. We additionally pay for variant types and
moreover type of the books to browse. The gratifying book, fiction, history, novel, scientific
research, as with ease as various further sorts of books are readily simple here.
As this Adwords Cheat Sheets 18 Top Tips To Improve Your Adwords Advertising, it ends going on
being one of the favored books Adwords Cheat Sheets 18 Top Tips To Improve Your Adwords
Advertising collections that we have. This is why you remain in the best website to see the amazing
book to have.

Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht
naar de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een
uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm
Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst
van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend
talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben:
hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen
van de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet
onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben,
en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en amusement
in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker.
Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn
wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken
op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005
volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
Miracle Morning Hal Elrod 2019-02-14 De internationale bestseller Miracle Morning van Hal Elrod
heeft al tienduizenden mensen geholpen grote veranderingen in hun leven door te voeren. Zijn
Miracle Morning Methode leerde hen een succesvoller maar vooral een rijker en bevredigender
leven te leiden. In deze praktische gids beschrijft Elrod hoe iedereen in 30 dagen aan de hand van
zes nieuwe gewoontes kan werken aan meer focus en zelfbewustzijn. En dat allemaal voor acht uur
’s ochtends!
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.
Het literair aardappelschiltaart genootschap van Guernsey Ann Shaffer 2012-03-05 Bij
toeval komt Juliet, een jonge schrijfster uit Londen in contact met een aantal bewoners van

Guernsey, die tijdens de oorlog een leesclub vormden. Er ontspint zich een levendige
correspondentie tussen de schrijfster en de eilanders. Juliet raakt gefascineerd door de verhalen en
de kleurrijke karakters van de leden van het Literaire Aardappelschiltaart Genootschap van
Guernsey. En langzaam maar zeker wordt duidelijk wat de eilandbewoners tijdens de oorlog hebben
meegemaakt en hoe hun vriendschappen, saamhorigheid en onderlinge relaties tijdens de Duitse
bezetting op de proef werden gesteld. Juliet besluit af te reizen naar Guernsey, een beslissing die
haar leven voorgoed zal veranderen.
Het meten van de wereld Daniel Kehlmann 2010-04-21 Het meten van de wereld, een filosofische
avonturenroman over het leven van twee genieën, is een geraffineerd spel met feit en fictie, en
veel humor. In Het meten van de wereld pakken twee mannen, tegen het einde van de achttiende
eeuw, onafhankelijk van elkaar, het absurde plan op om de wereld op te meten. De ene, Alexander
von Humboldt, baant zich een weg door jungle en woestijn, vaart over de Orinoco, test gif uit op
zichzelf, kruipt in de diepste spelonken, beklimt vulkanen en ontmoet kannibalen. De andere, de
wiskundige en astronoom Carl Friedrich Gauß, die niet zonder vrouwen kan leven maar zelfs in zijn
huwelijksnacht uit bed springt om een formule te noteren, verkrijgt dezelfde meetresultaten, al
verlaat hij zelden zijn geboorteplaats. Oud, beroemd en ook een beetje zonderling geworden,
ontmoeten ze elkaar in 1828 op een conferentie in Berlijn. Gauß is nog amper uit zijn koets
gestegen, of het bekvechten neemt een aanvang.
De onbeduidende Jude Thomas Hardy 2020-09-21 De onbeduidende Jude (Jude the Obscure)
wordt algemeen beschouwd als de beste roman van Thomas Hardy. Het boek schildert het leven
van individuen die worden vermorzeld door krachten die ze niet kunnen beheersen. Jude Fawley is
een onbeduidende wees die ervan droomt aan de universiteit in Christminster te kunnen studeren.
Iemand te worden. Dan komt het aardse plattelandsmeisje Arabella Donn in zijn leven, en hij raakt
op een zijspoor. Jude trouwt met Arabella, maar zij verlaat hem. Vervolgens wordt hij verliefd op zijn
nicht, Sue Bridehead. Met haar lijkt hij het geluk te vinden. Maar als het noodlot toeslaat, blijkt
verrassend genoeg de moderne en geëmancipeerde Sue eraan onderdoor te gaan. Deze roman,
gepubliceerd in 1895, zou Hardy’s laatste zijn. De openheid over seksualiteit, de kritiek op het
huwelijk, op het universitaire systeem en op de Kerk schokten het publiek. Hardy richtte zich de
rest van zijn leven uitsluitend op zijn poëzie. De taal van Thomas Hardy is prachtig, geestig, scherp
en eigenzinnig. Zijn decorbeschrijvingen zijn fenomenaal.
How to Start a Home-based Dog Training Business Peggy O. Swager 2012-11-06 The demand
for skilled dog trainers has never been greater. To succeed in one of this field, you'll need more
than dog expertise you'll need business savvy as well. Written for the non-business person, this
book provides the information you need to start, operate, and prosper in your chosen field of dog
training. Beginning with an overview of the different areas to create a dog training business, the
book provides what it takes to break into and succeed in the top dog training fields. Readers learn
what associations they need to become a part of as well as how to build counsel, structure, and
support. Marketing information helps people expand and grow their business. Tips from a variety of
established dog trainers gives this book an edge above the competition.
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-5-mentaliteit én een rijk leven kunt leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit
boek zal je leven veranderen.’ The New York Times
De edele kunst van not giving a f*ck Mark Manson 2017-04-11 Van populair weblog naar New
York Times-bestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn, en leer

in plaats daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet
meer wegrent voor je angsten, fouten en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft
te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n behoefte aan hebt. Mark
Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat idee
omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en vol goede grappen, maar bovenal ondersteund door
wetenschappelijk onderzoek.
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.
Body een lijfboek Timothy Ferriss 2011-10-20 Moet je je gewoon neerleggen bij -`zware botten
en `zwembandjes ? Timothy Ferriss onderzocht met behulp van medici en wetenschappers of
erfelijkheid je inderdaad een lichaam kan opleggen waar je niet gelukkig mee bent. Ferriss
uitgebalanceerde dieet- en trainingsprogramma is het verrassende antwoord op vijftien jaar
onderzoek naar de vraag: hoe hou je je genen voor de gek en krijg je het perfecte figuur en de
beste seks? En hoe krijg je met de kleinste aanpassingen (en zo min mogelijk moeite) de meeste
energie en de beste resultaten?Body, een lijfboek geeft alle antwoorden, voor mannen én vrouwen.
Van de sportschool tot de slaapkamer: vergeet wat hip en `happening is en doe wat echt werkt!
The long tail Chris Anderson 2013-04-22 Waarom we in de toekomst minder verkopen van meer.
Wat gebeurt er wanneer de mogelijkheden eindeloos lijken te zijn, wanneer alles beschikbaar wordt
voor iedereen en het verschil tussen vraag en aanbod er niet langer toe doet? Door de komst van
internet is onze wereld veranderd en werden nieuwe waarheden over consumentengedrag onthuld.
Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired Magazine, beschrijft in de inmiddels verworden
klassieker The Long Tail de businessmodellen van winkels als Amazon.com, Bol.com en iTunes en
laat zien waarom we in de toekomst minder zullen verkopen van meer. Doorbreek de tirannie van
de grootste gemene deler, ontdek het geheim van de lange staart! 'Dit is een echte
managementklassieker. Bij Bol.com zeggen we altijd dat we The Long Tail hebben uitgevonden. We
waren alleen te druk bezig om er een boek over te schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris
Anderson dat wél heeft gedaan!' Daniel Ropers, directeur Bol.com 'The Long Tail is zowel
provocerend als informatief. Dit boek hoort in je boekenkast tussen Tipping Point en Freakonomics
te staan.' Reed Hastings, oprichter en ceo van Netflix 'Een voortreffelijk boek.' The Times 'Een
absolute aanrader en een klassieker in de marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl 'Chris Andersons
timing is absoluut perfect. Weinigen hielden het voor mogelijk dat de toenemende invloed van
internet zo veel kansen en mogelijkheden zou bieden.' Eric Schmidt, voormalig ceo van Google
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.
Poker voor Dummies Richard D. Harroch 2011
No Buddy Left Behind Terri Crisp 2012-11-06 No Buddy Left Behind unveils the life-altering
relationships American troops serving in the Middle East have shared with the stray dogs and cats

they've rescued from the brutalities of war. Overcoming monumental obstacles, Operation Baghdad
Pups' program manager Terri Crisp makes it her mission to save these wartime “buddies,” get them
out of danger, and bring them home to the soldiers who love them. How exactly does someone get
animals out of a country at war when normal resources are lacking and every step of a plan to
transport animals could get you arrested, kidnapped, or blown apart? As Crisp soon learns, each
rescue mission from first to last is a fly-by-the-seat-of-your-pants experience, and no animal is truly
safe until its paws touch U.S. soil. Terri and her team have saved the lives of 223 dogs and fortytwo cats befriended by military personnel since February 2008—and No Buddy Left Behind finally
tells this story.
Marketing voor Dummies, 3e editie / druk 3 Alexander Hiam 2010
Sollicitatiegesprekken voor dummies Joyce Lain Kennedy 2010 Bevat tips, voorbeelden en
checklists voor het voeren van sollicitatiegesprekken.
Keep going Austin Kleon 2019-04-11 In Steal like an artist en Show your work! toonde Austin
Kleon hoe iedereen creatief kan zijn en hoe je die creativiteit met de wereld kunt delen. In zijn
nieuwe bestseller leer je aan de hand van tien verrassende inzichten hoe je in een wereld vol
afleiding creatief kunt blijven doorgaan. Keep on going is een boek voor iedereen die een zinvol en
productief creatief leven wil leiden en die af en toe eens vastloopt. Onthoud: leven is kunst, geen
wetenschap. Iedereen heeft zijn eigen kijk op dingen. Neem wat je nodig hebt en laat de rest
liggen. Keep going en take care of yourself. Elke dag is groundhog day. Een gewijde basis creëren.
Vergeet de titel. Ga aan het werk. Maak geschenken. Het gewone + extra aandacht = het
buitengewone. Dood de kunstmonsters. Je mag van mening veranderen. Bij twijfel, ga opruimen.
Demonen haten frisse lucht.10. Onderhoud je tuin.
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.
Drive Daniel Pink 2010-10-11 Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het
zit anders in elkaar dan je dacht. Het geheim van goed presteren, plezier en zin in je leven en werk
is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te
leren en te creeren en bij te dragen aan zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde
wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk
gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk maar
naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een goed doel. Het gevolg van verkeerde
beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk minder betrokken raken bij wat we doen.
'Een van de goeroes van morgen' Management Team Over Een compleet nieuw brein: Dit boek is
een wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom Peters, auteur van Excellente ondernemingen
Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt markeren, een boek dat je wilt lezen
voordat iemand anders het leest Seth Godin, auteur van Purple Cow Daniel Pink schrijft over
technologie en het zakenleven in onder meer The New York Times, Fast Company en Wired. Hij
schreef ook de succesvolle boeken Een compleet nieuw brein en De avonturen van Johnny Bunko:
de eerste carrieregids in stripvorm. Daniel Pink is een prachtige combinatie van Seth Godin en
Malcolm Gladwell
Zero to one: creëer de toekomst Peter Thiel 2014-09-27 De volgende Bill Gates zal geen
besturingssysteem ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede Facebook. Het kopiëren
van succesvolle modellen uit Silicon Valley heeft weinig zin. We kunnen wél leren van het vermogen
om iets geheel nieuws te creëren in plaats van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is
medeoprichter van PayPal en investeerder in vele techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en
Spotify. Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met Zero to one dé bijbel

van een nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over onder andere strategie,
teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must read voor iedere
ondernemer!
Een digitaal marketingplan in 100 dagen Bert Van Wassenhove 2014-09-30 Digitale marketing
is meer dan alleen sociale media Een krachtig model om alle digitale kanalen optimaal in te zetten
voor je bedrijf De wereld van de online marketing en communicatie is zeer complex. Hoog tijd voor
duidelijkheid dus! Het '100 dagen'- stappenplan toont precies hoe ver je staat in je digitale
marketing en communicatie, en welke stappen je kunt nemen om het volgende niveau te bereiken.
Rapport van de Club van Rome Dennis L. Meadows 1972
Hart van inkt Cornelia Funke 2012-04-26 Meggie is dol op verhalen en op boeken, net als haar
vader Mo. Toch heeft Mo nooit iets willen voorlezen, in al die lange jaren sinds Meggies moeder op
een raadselachtige manier is verdwenen. Op een nacht klopt er een vreemde figuur bij ze aan. Hij
komt ze waarschuwen voor een nietsontziende schurk die achter Mo aan zit, en achter een
bijzonder boek dat Mo in handen heeft: Hart van inkt. Meggie heeft dat boek nog nooit gezien. Nu
moet Mo zijn dochter wel zijn grote geheim vertellen, en haar uitleggen waarom hij nooit meer wil
voorlezen. Mo is in levensgevaar! Ze slaan op de vlucht, en dat is het begin van een uitzonderlijk
avontuur.
De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween Jonas Jonasson 2011-02-07 Allan
wordt 100 en dat wordt groots gevierd in het bejaardentehuis, behalve dan dat de jarige het op zijn
heupen krijgt en kort voordat het feest losbarst, vertrekt. De tijd die hem rest kan hij beter
besteden, vindt hij en hij klimt uit het raam en verdwijnt. Pers en burgemeester hebben het
nakijken. Allan is een nuchter type dat weinig tot geen angst kent en die verder niet al te lang
stilstaat bij zijn beslissingen, maar ad hoc handelt en het avontuur op zijn hoogbejaarde leeftijd niet
schuwt. Met alle gevolgen van dien. De vaart houdt hij er in elk geval in, want vanaf het moment
dat hij het bejaardentehuis verlaat, wordt De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween
een soort roadtrip waarbij de lezer de memorabele avonturen van de 100-jarige meemaakt - zo let
hij even op een koffer voor iemand die maar niet terugkomt en dus gaat de koffer mee de bus in,
maar er blijkt enorm veel (maffia)geld in te zitten, hetgeen woeste achtervolgingen tot gevolg heeft
-, ook verzamelt Allan een bonte club figuren om zich heen in een zwaan-kleef-aaneffect.
Tegelijkertijd passeren de memorabele momenten uit zijn leven én die van de twintigste-eeuwse
geschiedenis de revue, met Allan als wel heel bijzonder gezelschap.
Het Einde In Zicht W.J. May 2020-08-28 Het Einde In Zicht is het zesde boek van de
bestverkochte serie van WJ May, De Kronieken van Kerrigan. Als het leven niet nog verwarrender
kan worden, grijpt het lot in en gooit je een bal die niet te vangen is. Rae Kerrigan zou extatisch
moeten zijn. Ze heeft haar moeder gevonden en Devon heeft toegegeven dat hij niets liever wil dan
bij haar te zijn. Behalve dat Jennifer, haar mentor, iemand was die ze dacht te kunnen vertrouwen
en het blijkt dat ze achter Rae aan zat om dezelfde reden als waarom Lanford haar eerste jaar bij
Guilder had geprobeerd te vergallen. Er is nu een nieuw gezicht voor de vijand. Jonathon Cromfield.
Behalve dat hij niet echt nieuw is, of toch wel? Rae moet eerst zichzelf in gevaar brengen om
degenen van wie ze houdt te beschermen en net als bij haar vader zal niemand haar in de weg
staan.
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
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