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Marketing guru Philip Kotler and global marketing strategist Milton Kotler show you how to
survive rough economic waters With the developed world facing slow economic growth,
successfully competing for a limited customer base means using creative and strategic
marketing strategies. Market Your Way to Growth presents eight effective ways to grow in
even the slowest economy. They include how to increase your market share, develop
enthusiastic customers, build your brand, innovate, expand internationally, acquire other
businesses, build a great reputation for social responsibility, and more. By engaging any of
these pathways to growth, you can achieve growth rates that your competitors will envy.
Proven business and marketing advice from leading names in the industry Written by Philip
Kotler, the major exponent of planning through segmentation, targeting, and position followed
by "the 4 Ps of marketing" and author of the books Marketing 3.0, Ten Deadly Marketing Sins,
and Corporate Social Responsibility, among others Milton Kotler is Chairman and CEO of
Kotler Marketing Group, headquartered in Washington, DC, author of A Clear-sighted View of
Chinese Marketing, and a frequent contributor to the China business press
Claire Guest was walking her dogs when Daisy, a fox red Labrador, nudged her breast
insistently and stared up into her face with her big brown eyes. Sensing something was wrong,
Claire visited her GP and soon found out she had a very deep – and difficult to diagnose – form
of breast cancer. Daisy had saved her life, simply by smelling her cancer. With her scientific
background and deep love of dogs, Claire intuited that Daisy and her canine pals could save
many more lives, and set up the charity Medical Detection Dogs. Though faced with many
challenges, Claire and her dogs have proven to be a remarkable asset to cancer detection,
and have changed the lives of many seriously ill people and their families. This is the story of
how our relationship with dogs can unleash life-saving talents, changing not only the medical
world, but our own lives too.
Animal Assisted Therapy in Counseling is the most comprehensive book available dedicated to
training mental health practitioners in Animal Assisted Therapy (AAT). It explains the history
and practice of AAT in counseling, discusses the latest empirical research, and provides an indepth explanation of the psychodynamics of AAT within various theoretical frameworks.
Readers will learn the proper way to select, train, and evaluate an animal for therapy. The use
of a number of different therapy animals is considered, including dogs, cats, horses, birds, farm
animals, rabbits and other small animals, and dolphins. Guidelines for implementing AAT in
settings such as private practices, community agencies, schools, hospices, and prisons are
covered, as well as ethical and legal considerations, risk management, diversity issues, and
crisis and disaster response applications. Numerous case examples illustrate the use of AAT
principles with clients, and forms, client handouts, and other resources provide valuable tools.
This unique resource is an indispensable guide for any counselor looking to develop and
implement AAT techniques in his or her practice.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen
van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen
van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de
wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Een eeuw geleden nog moesten de meeste honden werken voor de kost en werden ze gefokt
op gezondheid, kracht en aanhankelijkheid. Tegenwoordig wordt er door fokkers meer gelet op
uiterlijke kenmerken dan op gezondheid of geschiktheid als huisdier. Bovendien behandelen
we honden te vaak als wolven of als harige mensjes. In Dit is de hond ontmaskert John
Bradshaw, expert op het gebied van hondengedrag en hondenwelzijn, een groot aantal
populaire ideeën over de aard van de hond, zoals de gedachte dat honden willen domineren.
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Bradshaw maakt duidelijk dat honden absoluut geen gedomesticeerde wolven zijn die willen
domineren, maar unieke dieren met een uiterst sociaal gedrag, die het vermogen hebben om
harmonisch samen te leven met andere soorten, in het bijzonder de mens. Bradshaw geeft ook
belangrijke informatie over de anatomische en psychologische eigenschappen van de hond,
aan de hand waarvan je het welzijn van je hond kunt verbeteren. In Dit is de hond laat
Bradshaw helder en overtuigend zien hoe je je kennis van je hond kunt vergroten en hoe je
nog beter met hem kunt omgaan.
Indexes the Times and its supplements.
Beginning in 1983/84 published in 3 vols., with expansion to 6 vols. by 2007/2008: vol.
1--Organization descriptions and cross references; vol. 2--Geographic volume: international
organization participation; vol. 3--Subject volume; vol. 4--Bibliography and resources; vol.
5--Statistics, visualizations and patterns; vol. 6--Who's who in international organizations.
(From year to year some slight variations in naming of the volumes).
The sequel to the bestselling and highly acclaimed The House of God Years after the events of
The House of God, the Fat Man has been given leadership over a new Future of Medicine
Clinic at what is now only Man's 4th Best Hospital, and has persuaded Dr. Roy Basch and
some of his intern cohorts to join him to teach a new generation of interns and residents. In a
medical landscape dominated by computer screens and corrupted by money, they have one
goal: to make medicine humane again. What follows is a mesmerizing, heartbreaking, and
hilarious exploration of how the health-care industry, and especially doctors, have evolved over
the past thirty years.
Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels. Met veel
tekeningen. Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke
tante en oom. Op zijn elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat verandert zijn hele leven.
Vanaf ca. 11 jaar.

Although we live in an era in which we are surrounded by an ever-deepening fog
of data, few of us truly understand how the data are created, where data are
stored, or how to retrieve or destroy data—if that is indeed possible. This book is
for all of you, whatever your need or interest. Electronically Stored Information:
The Complete Guide to Management, Understanding, Acquisition, Storage,
Search, and Retrieval, Second Edition explains the reasons you need to know
about electronic data. It also gets into great detail about the how, what, when,
and where of what is known in legal circles as electronically stored information
(ESI). With easy-to-understand explanations and guidelines, this book provides
the practical understanding you need to effectively manage the complex world of
ESI. Whether you are an attorney, judge, paralegal, business manager or owner,
or just one of the ever-growing population of computer users, you will benefit
from the information presented in this book.
Als Olivia een nieuwe liefde ontmoet, de bioloog Francis, net op het moment dat
haar beste vriendin Lucy terugkeert uit New York, wordt haar serieuze
academische bestaan opgevrolijkt. Haar band met Francis is al meteen
verrassend intiem. Olivia wil haar nieuwe levensgeluk dolgraag delen met Lucy,
maar Lucy heeft zelf nieuws dat het drietal heel dicht bij elkaar zal brengen. In de
maanden die volgen zullen ook Olivia’s ouders, beiden psychoanalyticus,
Lucy’s baas Hunter en een jonge buitenstaander, Sebastian, nauw betrokken
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raken bij deze vriendenkring. In zijn grote nieuwe roman Dubbelblind behandelt
Edward St Aubyn thema’s als erfelijkheid, vrijheid en de verhalen die we over
onszelf vertellen. Hij schrijft overtuigend over ecologie, psychoanalyse, genetica
en neurowetenschap, maar ook, en misschien nog wel meer, over liefde, angst
en moed. Met zijn kenmerkende vlijmscherpe en geestige observaties schetst St
Aubyn een meeslepende wereld waarin intelligentie en nieuwsgierigheid,
hebzucht en menselijkheid om voorrang strijden. Edward St Aubyn (1960) is een
van de grootste Britse schrijvers van onze tijd. Zijn bekendste werk is de
vijfdelige romanserie over de familie Melrose, waarvan het vierde deel,
Moedermelk, in 2006 werd genomineerd voor de Booker Prize. In 2018 werd de
reeks verfilmd als Patrick Melrose, met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol. De
serie kreeg twee BAFTA Awards. ‘Dubbelblind is in emotionele zin overtuigend
en in intellectuele zin fascinerend. De bespiegelingen en dialogen begeven zich
op het raakvlak van wetenschap en de nijpende kwesties die de mensheid
momenteel in hun greep houden. Ik kon het niet wegleggen.’ Ian McEwan
‘Dubbelblind is een grote ideeënroman, waarin de personages experimenteren
met medische wetenschap, psychologie, verdovende middelen, religie en
meditatie – dit alles om zelfinzicht te verwerven en rust te vinden. Maar al is deze
roman nog zo cerebraal, hij is ook diep doorvoeld, aangezien St Aubyn al
decennia over deze onderwerpen nadenkt.’ The Guardian ‘Dit is een roman met
een ziel. Dubbelblind is zowel intelligent als diep menselijk en St Aubyn bewijst
eens te meer dat hij een van de meest inspirerende schrijvers is binnen de
hedendaagse Engelse literatuur.’ The Spectator ‘Dit is een eersteklas
ideeënroman, die niet alleen vermakelijk is, maar ook tot denken aanzet, om nog
maar te zwijgen van het genot dat hij op zinsniveau biedt.’ Daily Mail
Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar een veilige plek
voor de bedreigde dieren. Een van hen is Rocco, die van mens in een wolf is
veranderd. Het wordt een gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar
ook journalisten en de kinderbescherming haar proberen te dwarsbomen. Vanaf
ca. 12 jaar.
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het
nest van een andere bij leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven
en hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote
kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de
aapjes in het oerwoud, de pinguins op de Zuidpool en een beertje in zijn grot.
Kun jij alle eitjes en lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke,
gedetailleerde dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld moeten worden.
Vanaf ca. 4 jaar.
The third edition of Animal-Assisted Therapy in Counseling is the most
comprehensive book available dedicated to training mental health practitioners in
the performance of animal assisted therapy in counseling (AAT-C). New to this
edition is discussion of the human-animal relational theory, a new theory
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dedicated to the practice of AAT-C. This edition also has added applications for
supervision and includes the most recent research and practice. Consistent with
previous editions, a variety of animal-assisted interventions are described with
case examples provided in a variety of settings with different types of animals.
This unique resource is an indispensable guide for any counselor or
psychotherapist looking to develop and implement AAT techniques in practice.
English File's unique, lively and enjoyable lessons are renowned for getting
students talking. In fact, 90% of English File teachers we surveyed in our impact
study found that the course improves students' speaking skills.
Vibe is the lifestyle guide to urban music and culture including celebrities,
fashion, beauty, consumer electronics, automotive, personal care/grooming, and,
always, music. Edited for a multicultural audience Vibe creates trends as much
as records them.
??? You got a Galaxy! Where's the manual?! ??? The Galaxy is a powerful tablet.
I’m sure you are excited to get the most out of it. But what if your all new to this
tablet thing? Or maybe you’ve used tablets before, but not one made by
Samsung—the iPad, for instance. This guide has you covered! If you are looking
for something comprehensive--that tells you how to side load apps and do things
the average person who never do, then keep looking. But if you need something
that will help you get started, then read on! Inside, you'll learn about: What makes
Galaxy different from iOS, Android, and other smartphones Setting up your tablet
Installing apps Accessibility features Using the camera Surfing the Internet
Changing system settings And much more! NOTE: This guide is not endorsed by
Samsung and should be considered unofficial. It is based off of the "The
Ridiculously Simple Guide to Samsung Tab" but has bonus content.
This book discusses management philosophy based on case studies in
companies in Japan, Korea and China. In an era of increasing globalization and
the internet society, it is time for companies to re-examine their mission and
existence. Repeated corporate scandals and global environmental issues have
revealed the need for CSR (corporate social responsibility) and business ethics.
At the same time, cross-cultural conflicts in the workplace highlight the necessity
for management to integrate multiple values. In other words, the importance of
value in a company has to be reconsidered. This timely book re-evaluates the
issue of management philosophy in the context of the global society. It
approaches the issue of management philosophy from the perspective of keieijinruigaku, the anthropology of business administration, presenting
interdisciplinary research consisting of fields such as management studies,
anthropology, religious studies and sociology. By focusing on the phenomena of
transmission of management philosophy to other areas by cultural translation, the
book reveals the dynamic process of the global transmission of management
philosophy.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse zussen - Janny en Lien
Brilleslijper - een van de grootste onderduikadressen in Nederland: 't Hooge Nest, een
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villa in het Gooi. Terwijl de laatste Joden in Nederland worden opgejaagd gaat het
leven van enkele tientallen onderduikers zo goed en kwaad als het ging door, pal onder
de neus van NSB-buren. Toch wordt het Nest verraden en de familie Brilleslijper
belandt met een van de laatste transporten in Bergen-Belsen, samen met de familie
Frank. 't Hooge Nest is een bloedstollend boek over moed, verraad en menselijke
veerkracht.
Binet schetst op briljante wijze een alternatieve wereldgeschiedenis Onder welke
voorwaarden had de geschiedenis anders kunnen lopen? Als de oorspronkelijke
inwoners van Latijns-Amerika paarden, ijzer en antistoffen tegen Europese ziektes
hadden gehad, zouden ze dan de conquistadores hebben kunnen weerstaan? In
Beschavingen gaat Binet aan de haal met deze hypothese: de laatste Inca Atawalpa
sterft niet door toedoen van de Spanjaarden maar zet voet aan land in het Europa van
keizer Karel V. Daar krijgt hij te maken met de Spaanse inquisitie, het ontluikende
kapitalisme, het wonder van de drukkunst, een met piraten bezaaide zee, een continent
verscheurd door godsdiensttwisten en dynastieke oorlogen. Maar bovenal met mensen
die honger lijden en in opstand willen komen: Joden in Toledo, Moren in Granada,
geuzen in Nederland – voor Atawalpa zijn het allemaal mogelijke bondgenoten
waardoor het omverwerpen van het regime uiteindelijk een fluitje van een cent is. Binet
herschrijft, en speelt met de wereldgeschiedenis en laat zien welke rol intrige en toeval
spelen in wat wij doorgaans als vaststaand, als beschaafd, beschouwen. In de pers
‘Beschavingen is een potpourri van literaire genres en een feest voor kenners van het
literaire en culturele Europese erfgoed.’ De Standaard ‘Een branieachtige en
ingenieuze roman.’ Trouw ‘Een explosieve roman.’ de Volkskrant
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