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Providing a fresh and innovative framework for the management of marketing communication processes, this textbook
shifts the focus from message-making to relationship-building, focusing on a planned, integrated marketing
communication programme.
Iedereen kent het beroemde verhaal van Scarlett O’Hara en haar Rhett. Gejaagd door de wind verscheen voor het eerst
in 1936, en werd daarna miljoenen keren verkocht. Iedereen kent natuurlijk ook Mammy (geboren Ruth), Scarlett’s
trouwe bediende. In dit boek, waarin het leven van Mammy centraal staat, lezen we wat er gebeurde vóór Gejaagd door
de wind begint. Op het Caribische eiland Santo Domingo, een eiland dat wordt verteerd door een revolutie, is er na een
heftig gevecht maar één overlevende: een klein meisje. Twee Franse immigranten ontfermen zich over haar, en nemen
het mooie donkere kind mee naar het stadje Savannah in het zuiden van de VS. Dit is het meeslepende verhaal van het
leven van Ruth, dat wordt beheerst door haar strenge meesteres Scarlett. Met vallen en opstaan groeit Ruth op tot
Mammy, een trotse slavin en een sterke vrouw die zelf nooit vrijheid heeft gekend. De reis van Ruth is een levendig,
indringend portret van drie generaties opmerkelijke vrouwen tegen de achtergrond van Amerika in de negentiende eeuw.
Voordrachten over het schrijverschap.
Written collaboratively by writing instructors at the Queen’s University Writing Centre, A Writer’s Handbook is a compact
yet thorough guide to academic writing for a North American audience. This clear and concise handbook outlines
strategies both for thinking assignments through and for writing them well. The fourth edition is revised and updated
throughout and reflects changes to MLA citation style for 2016.
Vlak voor Earth Day wordt er ingebroken bij de elektriciteitscentrale van New York. Niet lang daarna komen er
stroomstoten uit willekeurige stopcontacten. Ze kosten iedereen die in de buurt staat het leven en kunnen op elk moment
opduiken, overal... Lincoln Rhyme en Amelia Sachs zijn koortsachtig op zoek naar de daders. Gaat het om ecoterroristen, een gefrustreerde werknemer van de centrale of een gestoorde maniak die alleen opereert? Het onderzoek
wordt echter gedwarsboomd door het plotselinge opduiken van Rhymes oude aartsvijand de Klokkenmaker. Kinesicaexpert Kathryn Dance is naar hem op jacht in Mexico. Maar de Klokkenmaker heeft een doelwit voor ogen en het is
slechts een kwestie van tijd voor hij zal toeslaan...
De bestseller No Logo is uitgegroeid tot de bijbel van antiglobalisten en auteur Naomi Klein wordt gezien als het
intellectuele boegbeeld van de beweging die zich verzet tegen de dominantie van het neoliberalisme. Terwijl we worden
geconfronteerd met een volgende economische crisis, blijft haar analyse van onze kapitalistische bedrijfs- en
merkenwereld accuraat en krachtig. No Logo is een met talloze feiten onderbouwde kritiek op neoliberalisme,
globalisering, massacultuur en uitbuiting. Maar het is óók een hartstochtelijk verhaal over mensen die zich inzetten voor
democratie aan de basis, voor kleinschaligheid, cultuur en milieu, kortom, voor een samenleving waarin de mens
centraal staat.
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar één
manier om hierachter te komen: In zijn vaders voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn
beeldschone verloofde achter zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een bank in
Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol hebzucht,
fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet hij zijn
eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening' verscheen in de
New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961)
is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en
verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in Zwitserland
alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de
International Thriller Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend
geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten
van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij
een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een
dramatische, pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York,
waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze
lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden
weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag waarop
alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor
Mac.
From the concert stage to the dressing room, from the recording studio to the digital realm, SPIN surveys the modern
musical landscape and the culture around it with authoritative reporting, provocative interviews, and a discerning critical
ear. With dynamic photography, bold graphic design, and informed irreverence, the pages of SPIN pulsate with the
energy of today's most innovative sounds. Whether covering what's new or what's next, SPIN is your monthly VIP pass to
all that rocks.
This book guides new and intermediate users in the World Wide Web, including expanded coverage of updated browsers as well
as updates to online services.
As part of the Illustrated Series, this text offers a quick visual approach to learning the basics of computers as well as how they
impact our every day lives. n
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Kritische analyse van vrijemarktdenken Er zijn misschien wat nadelen aan verbonden, maar er is eigenlijk geen alternatief voor de
vrijemarkteconomie. We worden er toch ook allemaal beter van? Fout. Ha-Joon Chang, een van de meest gerespecteerde
economen ter wereld, maakt in dit boek korte metten met de grootste mythes over de economie in het algemeen en het
vrijemarktdenken in het bijzonder. Niet iedereen wordt rijker van marktwerking, duurbetaalde managers leveren niet per se betere
prestaties en we leven niet in een postindustriële economie. Chang weet elk idee dat wij over economie hebben op zn kop te
zetten. 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme, boordevol informatie over geld, gelijkheid, vrijheid en hebzucht, laat
zien dat de vrije markt veel verliezers kent en vaak leidt tot een inefficiënte manier van economie bedrijven. In dit prikkelende boek
legt de auteur, die in de traditie staat van John Kenneth Galbraith and Joseph Stiglitz, uit hoe de economie echt werkt en waarom
verstandig overheidsbeleid meestal tot betere resultaten leidt dan pure marktwerking.
Nominated for an Edgar Award “Exceptionally authentic.”—Jill Leovy, The New York Times Book Review In the late 1980s and early 1990s,
the Bronx had one of the country’s highest per capita homicide rates. As crack cocaine use surged, dealers claimed territory through
intimidation and murder, while families were fractured by crime and incarceration. Chronicling the rise and fall of Sex Money Murder, one of
the era’s most notorious gangs, reporter Jonathan Green creates a visceral and devastating portrait of a New York City borough and the
dedicated detectives and prosecutors struggling to stem the tide of violence. Drawing on years of research and extraordinary access to gang
leaders, law enforcement, and federal prosecutors, Green delivers an engrossing work of gritty urban reportage. Magisterial in its scope, Sex
Money Murder offers a unique perspective on the violence raging in modern-day America and the battle to end it.
Studieboek op hbo-niveau.
Copyright: 03b80218fb33417f31e4f23684fedf42

Page 2/2

Copyright : fanrekord.diefantastischenvier.de

