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Includes a mid-December issue called Buyer guide edition.
For more than 20 years, Network World has been the premier provider of information, intelligence and insight for network and IT executives responsible for the digital nervous systems of large
organizations. Readers are responsible for designing, implementing and managing the voice, data and video systems their companies use to support everything from business critical
applications to employee collaboration and electronic commerce.
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het klimaat of geografische omstandigheden? Of is er
een andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo,
ondergedompeld in geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische succes of falen
van een land bepalen; instituties die innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden.
Eén daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het land is zeer
welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en historische research hebben de
auteurs een nieuwe, overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een
dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die deze onderscheiding
krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is hoogleraar aan Harvard University en een
wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo
veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te worden gelezen door politici
en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van
Zwaarden, paarden & ziektekiemen
This book is a strategy guide for salespeople to help them level the procurement playing field by showing readers how to assess the game procurement plays, describing proven ways to resist
discounting and protect margins, demonstrating ways to keep value at the forefront of negotiations, offering targeted tactics to protect hard-earned profits from mindless discounting, and
detailing eight strategies effective in any type of pricing negotiation. Negotiating with Backbone brings together key insights, actionable practices, and state-of-the-art tools for: Resisting
discounting, and keeping value at the forefront of negotiations Implementing targeted tactics to protect hard-earned profits Negotiating with price buyers, relationship buyers, value buyers, and
"poker players" The Truth About Negotiations, Second Edition shares even more proven principles for handling virtually every negotiation situation. Building on her widely praised First Edition,
Leigh Thompson delivers more than 50 real solutions for the make-or-break scenarios faced by every negotiator. In this edition, Thompson adds powerful new “truths” and techniques for
negotiating across generations and cultures, negotiating in virtual/online environments, and more. Thompson:¿ Provides realistic game plans that work in any negotiation situation Focuses on
the two key tasks of any negotiation: how to create win-win deals by leveraging information carefully collected from the other party; and how to effectively lay claim to part of the win-win
goldmine Demonstrates how to handle less-than-perfect situations, such as getting called on a bluff, establishing trust with someone you don’t trust, recognizing when to walk away,
negotiating with people you don’t like — and conversely, negotiating with people you love, and who love you¿
Billy Beane wil met zijn honkbalteam de Major League winnen. Het enige probleem: zijn budget is minuscuul vergeleken met andere teams. Beane komt met een origineel plan. Waar anderen
strijden om spelers met een hoog slaggemiddelde of het aantal binnengeslagen punten, graaft hij dieper in de statistieken en combineert bijzondere spelers tot een winnend team. Moneyball
is een spannend en waargebeurd verhaal - en Lewis laat zien hoe je met weinig geld grote successen boekt.

How do leaders, managers, and proprietors go about the essential task of setting prices? What biases enter into this process, and why? How can a business debias its price
setting to become more productive, strategic, and profitable? Combining perceptive insights from behavioral economics with leading-edge ideas on price management, this book
offers a new approach to pricing. Gerald Smith demonstrates why understanding, reframing, and refining everyday pricing processes—a firm’s or manager’s pricing
orientation—results in a better long-term pricing strategy. He explores how pricing actually happens in practice and shows how to identify and remove the psychological blinders
that cause suboptimal decisions and policies. Smith details how to improve pricing orientation by combining the soft behavioral skills that intuitively shape and refine pricing
practice with the hard analytic skills that guide and structure pricing strategy. The result is more rational and more profitable pricing—with respect to not only revenue and
profitability but also employee productivity and customer satisfaction. Offering an accessible and actionable model, Getting Price Right is the first book to apply behavioral
economics to managerial price setting. It is a must-read for corporate business leaders, thought leaders, and professionals interested in advances in pricing and for managers,
entrepreneurs, proprietors, and small and midsize business owners whose everyday work involves pricing.
Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor Amazon. Bezos werkte als dikbetaalde Wall Street-handelaar, maar durfde in de begindagen van het internet opnieuw te
beginnen als ondernemer met een magazijn in zijn garage. Die gok werd beloond. Zijn bedrijf Amazon maakte in de afgelopen twintig jaar een onwaarschijnlijke groei door: van
online boekhandel naar ’s werelds grootste warenhuis. Brad Stone beschrijft de fascinerende geschiedenis van Bezos als ondernemer en laat zien hoe de ontwikkeling van het
bedrijf vervlochten is met diens grootse ideeën over competitie en innovatie. Hij sprak met Bezos zelf en met groot aantal (voormalige) Amazon-medewerkers en geeft als eerste
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een inkijkje in een bedrijfscultuur van gedurfde investeringen en meedogenloze ambitie. Mr. Amazon is een genuanceerd en onthullend portret van dit fascinerende bedrijf en zijn
excentrieke oprichter.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the
most trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Onderhandelen blijft lastig. Met name omdat een onderhandeling altijd anders loopt dan je van tevoren had gedacht. En dat is ook het geheim van toponderhandelaars: zij weten
dat de factoren waar je mee te maken hebt voortdurend veranderen. Je weet waar je naartoe wilt, maar hoe je er moet komen is altijd weer een verrassing. Michael Wheeler
geeft praktisch advies en beschrijft een aantal strategieën die je onder verschillende omstandigheden kunt inzetten. Hij leert je hoe je je onzekerheid tot een voordeel ombuigt, je
zenuwen onder controle krijgt en altijd alternatieve scenario’s achter de hand houdt.
1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan in Europa. Grote steden als
Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum biaanse Indianen maïs volgens zeer geavanceerde
teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun
geweld en ziektes hier een einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op
een van de Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en levendige synthese van wat door historici, geografen en archeologen de afgelopen dertig jaar
is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann ontkracht op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee naar de
intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken en Maya's. 'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief,
primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette,
weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek 'Krachtig, uitdagend en
belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen die denkt dat het één
grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende verrassing zijn.' The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles
Mann in alle omvang duidelijk dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en
Azië.Mann schrijft voor Science en The Atlantic Monthly.
Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te motiveren.
This book is a strategy guide for salespeople to help them level the procurement playing field by showing readers how to assess the game procurement plays, describing proven ways to resist discounting and
protect margins, demonstrating ways to keep value at the forefront of negotiations, offering targeted tactics to protect hard-earned profits from mindless discounting, and detailing eight strategies effective in
any type of pricing negotiation. Negotiating with Backbone brings together key insights, actionable practices, and state-of-the-art tools for: Resisting discounting, and keeping value at the forefront of
negotiations Implementing targeted tactics to protect hard-earned profits Negotiating with price buyers, relationship buyers, value buyers, and "poker players" The Truth About Negotiations, Second Edition
shares even more proven principles for handling virtually every negotiation situation. Building on her widely praised First Edition, Leigh Thompson delivers more than 50 real solutions for the make-or-break
scenarios faced by every negotiator. In this edition, Thompson adds powerful new "truths" and techniques for negotiating across generations and cultures, negotiating in virtual/online environments, and more.
Thompson:¿ Provides realistic game plans that work in any negotiation situation Focuses on the two key tasks of any negotiation: how to create win-win deals by leveraging information carefully collected from
the other party; and how to effectively lay claim to part of the win-win goldmine Demonstrates how to handle less-than-perfect situations, such as getting called on a bluff, establishing trust with someone you
don't trust, recognizing when to walk away, negotiating with people you don't like - and conversely, negotiating with people you love, and who love you¿
Studieboek op hbo-niveau.
B2B sales professionals: resist mindless discounting, level the playing field against tough procurement organizations, and close the deal on your terms! Negotiating with Backbone, Second Edition definitive
guide for every sales pro facing the “procurement buzzsaw” – and it’s just been updated with even more powerful strategies and techniques! Where traditional purchasing managers negotiated, procurement
officials seek to dictate, through multiple tactics with a single intent: to gain unprecedented discounts and concessions. Premier pricing strategist and sales consultant Reed K. Holden gives you the powerful
new strategies and tactics you need to protect your margins and get the right deal. Holden guides you through recognizing what purchasing negotiators are really up to, keep value at the forefront of
negotiations, and avoiding the mindless discounting that wrecks profitability. Holden details eight strategies for all types of pricing negotiations, including approaches for negotiating with price buyers,
relationship buyers, value buyers, and poker players, reverse auctions, and much more. In this Second Edition, he offers extensive new coverage of establishing your foundation of value, and developing
crucial give-get options, including value-added services. This book will be an invaluable resource for every B2B sales professional, customer-facing professional, and every executive responsible for leading
successful sales organizations.
De euro had de landen van Europa dichter bij elkaar moeten brengen en voorspoed moeten brengen. Het tegenovergestelde is gebeurd. De crisis van 2008 bracht de feilen van de gezamenlijke munt aan het
licht. De stilstand van Europa en haar slechte vooruitzichten zijn het resultaat van de fundamentele tekortkomingen van de eu: economische integratie zonder politieke eenwording, en een Europese structuur
die de verschillen vergroot in plaats van verkleint. De vraag is dan ook: kan de euro worden gered? Joseph E. Stiglitz laat zien hoe ondoordacht het is dat de Europese Centrale Bank zich voornamelijk
bezighoudt met het bestrijden van de inflatie en hij toont hoe bezuinigingen Europa hebben veroordeeld tot economische stilstand. Stiglitz schetst drie mogelijke toekomstscenario’s. Het eerste behelst
fundamentele veranderingen in de organisatie van de eurozone en in de maatregelen die de landen die het meest te lijden hebben krijgen opgelegd. Het tweede gaat uit van een doordacht uitgevoerde
opheffing van de eu en het derde bestaat uit een totaal nieuw systeem dat uitgaat van een flexibele euro. Met brexit-nawoord!
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In de zomer van 1915 wordt in een kleinburgerlijk stadje aan de Rijn Trudi Montag geboren. Doordat ze gevangen zit in een lichaam dat ze verafschuwt, voelt ze zich een
buitenstaander, iemand die geen deel heeft aan de maatschappij. Haar ogen registeren echter alles, al die kleine, subtiele veranderingen in de samenleving die haar vertellen dat
Duitsland aan het begin van een grote catastrofe staat. Een indrukwekkende roman over de coming of age van een meisje in de woeligste periode in Duitslands geschiedenis.
Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
Gorbatsjov geeft zijn visie op de 21e eeuw Dertig jaar nadat het verscheurende conflict tussen Oost en West ten einde kwam wordt de wereldvrede opnieuw aan het wankelen
gebracht. Amerika heeft zich teruggetrokken uit het ontwapeningsverdrag met Rusland, de Europese Unie valt uit elkaar terwijl China aan een onvoorziene opmars bezig is, en
wereldwijd worden vrijheid en zelfbeschikking bedreigd door een golf van nationalisme en radicale ideologieën. Met het oog op deze alarmerende wereldwijde werkelijkheid
waarschuwt Michail Gorbatsjov ons voor de potentieel catastrofale gevolgen hiervan. Gorbatsjov, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1990 voor zijn rol in het beëindigen
van de Koude Oorlog, vreest voor een nieuwe, allesvernietigende oorlog als gevolg van het falen van de politieke leiders in het vinden van internationale oplossingen. In zijn
betoog legt hij de nadruk op de grote uitdagingen waartegenover de wereld nu staat, zoals de inperking van de democratie en de opkomst van populisten, en vestigt hij zijn hoop
op dialoog en verzoening. Wat er op het spel staat is een cruciale boodschap van een man die weet wat het is om op het wereldtoneel een inspirerend pleidooi te houden voor
leiderschap en internationale samenwerking.
How to Manage Market For Sustainable Profit and Growth This concise book is an attempt to answer this question by urging the business professionals to see and carry out the
entire business from the perspective of customers. The book provides step by step directions to business professionals how to find out the unmet or under-met jobs of customers;
how to choose the market of interest and specific groups of customers for doing business with; how to create and deliver winning customer value proposition for these customers
through innovation and suitable business models; how to navigate the business through product development, branding, sales, and distribution, under different kinds of market
complexities including commoditization and globalization of markets, and provide seamless experience to the customers.. The book ends with recommending ways to manage
customer loyalty and profitability, and steering the firm to the path of sustained profitable growth.
Liefde en lichaamstaal Hoe maak je een verpletterende indruk op de man of vrouw van je dromen? Hoe sla je iemand aan de haak? Welke signalen geven aan dat iemand
interesse in je heeft? Wat zijn de regels van het daten? Hoe belangrijk is oogcontact? Wat is het verschil in lichaamstaal tussen mannen en vrouwen? Waarom schrijven de
vrouwen regels en lezen de mannen ze niet? Van een eerste indruk tot een langdurige relatie. In dit boek leer je alles wat je nodig hebt om op te vallen bij de andere sekse. Dit
helpt je tijdens een feestje, bij internet-dating, op straat of na tien jaar huwelijk. Het succesvolle auteursduo Allan en Barbara Pease laat je zien hoe belangrijk lichaamstaal in de
liefde is.
Je lichaamstaal verraadt je gevoelens Waarom staan mannen in de 'kapotte-rits'-houding? Waarom moet je nooit je armen over elkaar slaan? Waarom laat een vrouw als ze flirt haar kin op haar handen
rusten? Waarom stappen we liever niet in een volle lift? Hoe komt het dat voeten de waarheid vertellen? Je lichaamstaal verraadt je gevoelens. Je bent je er niet van bewust, maar je lichaam laat precies zien
wat er in je omgaat. Barbara en Allan Pease hebben een trainingsinstituut, gespecialiseerd in communicatie. Samen schreven ze Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen, wat een
internationale bestseller werd.
Harry, een witte hond met zwarte vlekken, probeert van alles om een einde te maken aan het hoge, luide gezang van zijn buurvrouw. Humoristisch verhaaltje met veel herhalingen in de tekst, om voor te
lezen en zelf te lezen.
Provocerend en uitgesproken In Wereldorde neemt Kissinger ons mee op een wereldreis langs de historische opvattingen over de ordening van de wereld. Hoe uiteenlopend deze opvattingen ook zijn, iedere
beschaving zag zichzelf als het middelpunt van de wereld en beschouwde de eigen normen en waarden als universele standaard. In onze tijd speelt de internationale politiek zich af op wereldniveau.
Tegenstrijdige historische opvattingen over de hoe de wereld in elkaar zit, of zou moeten zitten, komen met elkaar in aanraking. Maar de belangrijke spelers zijn onbekend met elkaars spelregels en een
gemeenschappelijk doel is er niet. Wereldorde is een uniek boek waarin Kissinger laat zien hoe oude opvattingen terug te vinden zijn in hedendaagse conflictsituaties en hoe we - mogelijk - tot een
vreedzame oplossing kunnen komen. Henry Alfred Kissinger werd geboren in Fürth (Duitsland) in 1923. Zijn familie verhuisde in 1938 naar New York, op de vlucht voor het naziregime. Als politicus en
diplomaat is hij overal op de wereld geweest, stond presidenten met raad en daad terzijde en was nauw betrokken bij de grote politieke gebeurtenissen van onze tijd. Hij schreef vele boeken waaronder zijn
memoires (Classic Memoirs), uitgegeven in drie boeken (2011-2012). In 1973 werd hem de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.
Bad pricing is a great way to destroy your company’s value, revenue, and profits. With ten simple rules, this book shows you how to deliver both healthy profit margins and robust revenue growth while
kicking the dreaded discounting habit. The authors destroy the conventional wisdom that you have to trade margins for revenues and show you how to fully exploit the value your company offers customers.
This is a proven plan for increasing sales without sacrificing profits.
Geroemd door iedereen van Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell, is dit boek een bijbel voor iedereen die begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen een stap voor moet zijn. Deze bestseller
presenteerde als eerste de baanbrekende gedachte dat fantastische bedrijven ten onder kunnen gaan, juist omdat ze alles goed doen – voor hun bestaande klanten. Ze worden links en rechts ingehaald door
nieuwkomers die, met aanpassingen aan de technologie of dienst, nieuwe klanten weten te vinden. Denk aan Apple en Tesla, die respectievelijk de telefoon- en auto-industrie op hun kop zetten. Bedenker
Clayton Christensen legt uit hoe dit kan gebeuren, en wat een bedrijf kan doen om hetzelfde lot te ontlopen. Het innovatiedilemma is ‘een waarschuwing voor ondernemers die zich onverslaanbaar achten –
en een bron van inspiratie voor hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
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