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Afaceri, economie
ŞCOALA DE NEGOCIERE KREMLIN
PREMIUL BEST RUSSIAN BUSINESS BOOK 2016
CARTEA ANULUI ÎN RUSIA – 2017!
Negociază cu succes!
Cartea pe care o țineți în mână reunește o mulțime de procedee științifice folosite în lumea actuală a negocierilor. Dar, în același
timp, conține acea bogată experiență de viață adunată în procesul personal de negociere – atât în domeniul afacerilor, cât și în
viață.
Da, cartea este despre negocieri. Dar lucrul cel mai important în ea este tehnica negocierii. Intrând în domeniul negocierilor intrați
de fapt în luptă. Și aici trebuie să știți precis cum să acționați corect – după teorie. Dar trebuie să știți și să vă opuneți „bătăușilor
de stradă” care nu știu teorie științifică.
32.00 lei 22.40 lei

SINERGIA INSTRUMENTELOR DE MANAGEMENT
Prezenta lucrare se prefigureaza ca un reper valoros pentru bibliografia domeniului managerial, caracterul sintetic si corect
fundamentat stiintific avand ancore in lucrari de specialitate din literatura romana si straina. Calitatea cartii domnului Georgel
Rusu consta in noutatea abordarii, in logica argumentarii liniilor de forta propuse si, mai ales, in aplicabilitatea ei, fara rezerve,
atat la nivelul organizatiei, cat si la nivel macrosistemic.
Teodor Frunzetti
20.00 lei 14.00 lei

CUM SA FACI BANI RAPID PE EBAY
Pe eBay, se cumpara cate o Corvette la fiecare ora, un diamant se negociaza la fiecare doua minute, treisprezece CD-uri isi
schimba proprietarul la fiecare minut, o camera foto digitala se negociaza la fiecare patruzeci de secunde si un obiect de
imbracaminte la fiecare trei sferturi de secunda!
Altfel spus, daca ai un obiect, oricare ar fi el, pe care nu-l mai vrei, exista probabil cineva, undeva, care il cauta.
Cum sa procedezi pentru a vinde ceea ce nu mai vrei?
Exact asta o sa inveti din aceasta carte. Mai mult chiar, descoperind principiile de baza care guverneaza vanzarea si cumpararea
de articole pe eBay, o sa te poti lansa in afaceri, fara un angajament financiar important.
Investind doar catva timp si putina energie, vei fi in masura sa faci o mica avere. Imediat ce vei termina lectura acestei carti, o sa
poti demara propria afacere utilizand acest site extraordinar drept instrument de vanzare.
15.00 lei 10.50 lei

3 total products.

