
Impact : zet vanuit de Purpose Case de wereld naar je hart
Bobeldijk, Matthijs 351.31

bobe
Wat vind je belangrijker? Geld verdienen of werken aan een duurzame wereld waarin iedereen een
kans verdient? Het antwoord op deze vraag is niet goed of fout, maar bepaalt wel welke kant het
met onze wereld opgaat. Nu dicteert onze economie het antwoord. Maar wat nu als je de planeet
een warm hart toedraagt?
9789090326115 2020

Brand Design : Nieuw Brand Design Model met 22 digitale merkuitingen
Boer, Ruud 369.1

Boer
Sinds de introductie van dit boek in 2002 is Brand Design een begrip geworden in veel
directiekamers en marketingopleidingen. Het bouwen en onderhouden van sterke merken kan niet
zonder een relevante mentale merkidentiteit, onderscheidende visuele merkidentiteit en
geloofwaardige merkuitingen. Nieuw in deze zesde editie is het geoptimaliseerde Brand Design
model. Omdat steeds meer bedrijven online instrumenten inzetten om hun merk te laten groeien,
heeft het Brand Design model nu naast 22 fysieke merkuitingen ook 22 digitale merkuitingen.
Met lit. opg.

9789043036115 2018

De held in je eigen verhaal : het pad van persoonlijk leiderschap
Bouma, Mieke 366.41

boum
Mieke Bouma helpt je om oude patronen te doorbreken, nieuwe kansen te leren zien en nieuwe
vermogens en creativiteit aan te boren. Persoonlijk, en in teamverband. Ze doet dat aan de hand
van de Reis in 12 stappen, en met behulp van voorbeeldverhalen, vertel- en schrijfopdrachten en
andere oefeningen. De held in je eigen verhaal biedt een inspirerende methode om jezelf of je
team/afdeling - via storytelling - te ontwikkelen.
9789492004277 2015

Ondernemen met impact : leiderschapslessen van een ondernemer met
een missie

Brakel, Arno van 351.3
brak

Dit boek helpt je als leider en ondernemer om impact te hebben door aan je business te werken in
plaats van in je business te verzanden. Ook als die business onderwijs, zorg of een sociale
onderneming betreft. Het geeft je de handvatten om betere besluiten te nemen en een high-
performance organisatie te bouwen. Bekende en minder bekende praktijkvoorbeelden worden
afgewisseld met wetenschappelijke inzichten en de soms zeer persoonlijke ervaringen van de
auteur.
9789462763722 2020

Thuis ben ik niet zo leuk! : klanten vinden en binden met een beetje humor
Burgers, Jos 369.11

burg
Humor is een krachtig wapen bij het vinden en binden van klanten. In dit boek laat Jos Burgers zien
hoe humor kan bijdragen aan zakelijk succes – en dat het een vaardigheid is die iedereen kan
ontwikkelen. Niet door de lolbroek van de afdeling te worden, maar door humor op de juiste
momenten bewust in te zetten in de communicatie met klanten. Met als doel verrassend uit de hoek
te komen en hen te laten (glim)lachen.
9789089654564 2020

Principes van marktonderzoek
Burns, A.C. 369.1

burn
'Principes van marktonderzoek' bevat alle aspecten van (online) marktonderzoek. Daarbij ligt de
nadruk op de toepassing in de praktijk. Zonder te veel in te gaan op technische details, beschrijft
het boek hoe u de gegevens kunt verwerken in SPSS. De software is in de tekst geïntegreerd en
aangevuld met verduidelijkende afbeeldingen. Deze editie is volledig geactualiseerd en bewerkt
voor de Nederlandstalige markt.
9789043032933 2016

De wereld is rond : een optimistisch masterplan voor de transformatie van
business en maatschappij

Caudron, Jo 351.3
caud

In De wereld is rond gaat Jo Caudron op zoek naar de verbanden tussen maatschappelijke
transformaties. Hij komt daarbij tot de conclusie dat ze samen een metastorm vormen, een
allesoverstijgende reeks van met elkaar verweven perfecte stormen. Deze metastorm zal een
impact hebben op elke beslissing die we als bedrijf, beleid of individu op de lange termijn maken.
De wereld is rond is een optimistisch pleidooi om problemen holistisch te gaan benaderen en aan
te pakken.
9789463372152 2020



Modellen voor marketing insights : uit de beroepspraktijk van
consumentengedrag, marktonderzoek en analytics

Cox, Anita ; Kort, Erik de ; Scholl, Norbert 369.1
cox

Modellen voor Marketing-Insights is het eerste overzicht van de belangrijkste modellen voor
consumentengedrag, marktonderzoek en digital analytics in Nederland. Dankzij die modellen
kunnen we bij complexe marketingvraagstukken snel tot de kern van een probleem komen en
slagvaardig advies geven, of gericht onderzoek opzetten voor de ontwikkeling van effectief beleid.
Aan de hand van Kotlers planningsproces en op basis van echte vragen uit de marketingpraktijk,
kunt u snel doorbladeren naar een specifieke marketingvraag en inzicht krijgen in het model dat
antwoord geeft op die vraag en de context waarin het model wordt gebruikt. Meer informatie is te
vinden op www.mi-modellen.nl
9789081923323 2019

Merkdisruptie : over 100 merken die gaan verdwijnen, de 15 megatrends
die dit veroorzaken en 1 strategie om de ondergang te voorkomen

Cremer, Jeroen ; Haveman, Frank ; Otto, Richard 369.1
crem

In dit boek worden de belangrijkste oorzaken en 15 megatrends beschreven. Aan de hand daarvan
kunnen organisaties een meer gefundeerde risicoanalyse maken en bepalen of hun merk in de
gevarenzone zit of niet. Ook reiken de auteurs een strategie aan om uit de gevarenzone te
ontsnappen, waarin merken als D66, Facebook, Hudson’s Bay en Shell zich nu bevinden.
9789082873818 2019

eMarketing To Go! : online marketing in commerciële bedrijfsvoering
Dijkmans, Corné ; Vinkesteijn, Jeroen 369.3

dijk
Dit boek biedt alle praktische en direct toepasbare kennis die nodig is om de inzet van online
marketing in een commerciële context te kunnen beoordelen. Het geeft een introductie in de
belangrijkste aspecten van dit zich snel ontwikkelende vakgebied, zoals search engine marketing,
website planning, metrics en monitoring, online promotie, prijssstelling en e-marketing planning. De
lezer wordt hiermee grondig ingeleid in online marketing en kan na bestudering van dit boek de
belangrijkste concepten en onderwerpen van dit vakgebied benoemen en op waarde schatten.
9789491838750 2019

Breinopeners : breinkennis voor leren en ontwikkelen in organisaties
Dinteren, Ria van 415.4

dint
Breinopeners biedt actuele en praktische breinkennis, met verrassende oplossingen voor de
ontwikkelvragen van vandaag. Naast de vijf breinprincipes voor leren en ontwikkelen, komen ook
nieuwe leertrends en thema’s aan de orde, zoals leren op je werkplek, leren als oudere werkende,
en het belang van de juiste mindset. Breinopeners is een volledig herziene uitgave van Brein in
training (2012).
9789462721982 2019

De Bosatlas van de duurzaamheid
diverse auteurs 614.69

bosa
De Bosatlas van de duurzaamheid brengt een complex en actueel fenomeen in kaart. De atlas laat
zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft. Bijvoorbeeld in de
vorm van klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en een tekort
aan zoet water. De atlas geeft ook inzicht in de afspraken die er in internationaal verband zijn
gemaakt om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Maar
de nadruk ligt toch vooral op een vlootschouw van concrete maatregelen die burgers, overheden en
bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen.
9789001120283 2019

Dit is nu marketing : bereik echte verbinding en betekenis
Godin, Seth 369.1

godi
De afgelopen 25 jaar heeft Seth Godin miljoenen ondernemers, leiders en fans geïnspireerd. Met
Dit is nu marketing deelt hij voor het eerst het geheim van zijn marketingkennis: goede marketeers
gebruiken consumenten niet om de problemen van hun bedrijf op te lossen, ze gebruiken marketing
om de problemen van hun klanten op te lossen.
Werkelijk krachtige marketing komt voort uit vrijgevigheid, empathie en emotie.
9789462763005 2019



De onweerstaanbaarheidstheorie : verleid en scoor bij je klant
Heuvel, Jan 369.1

heuv

De Onweerstaanbaarheidstheorie geeft inzicht in en oplossingen voor de belangrijkste vraag
waarmee bedrijven worden geconfronteerd: hoe kun je ontsnappen aan de commodity-valkuil?
Mensen zien maar een op de zeven merken als onmisbaar in hun leven. De rest is commodity. Hoe
word en blijf je als bedrijf en als merk relevant in een situatie waarin concurrenten inzetten op de
race to the bottom en waarin de wereld ook nog eens verandert met de snelheid van het geluid?
Om hieruit te ontsnappen, moet je anders gaan denken. Innoveren dus. Iedereen die empathisch
kan denken en die het juiste kookboek heeft, kan komen tot baanbrekende businessconcepten.
9789024427307 2019

Winstgevende plannen : in 7 stappen een financieel succesvol bedrijf
Hogema, Femke 366.3

hoge
Het is een kunst om op een goede manier als ondernemer geld te verdienen, maar ook een kunde.
Dit boek helpt om die kunde te ontwikkelen. Werken aan overtuigingskracht, weten waar je naar toe
werkt, oplossingen voor echte problemen van klanten bieden, een passend verdienmodel kiezen,
plannen voor winst, een afzetplan bouwen en doordacht tot actie komen zijn de zeven elementen
die daarbij horen. Bij het boek horen downloads en cursussen. Met een literatuurlijst.
9789089654793 2019

Jongleren met vermicelli : creëer en leef je eigen verhaal
Iersel, Sigrid van 414.9

iers
Welk verhaal vertel jij over jezelf, over je leven en over je toekomst? Als je zelf mag kiezen,
waarmee inspireer jij dan anderen en jezelf? Verhalen scheppen helderheid en helpen je om
betekenis te geven aan je leven. Met jouw eigen verhaal heb je bovendien een kompas in handen
om te navigeren naar de toekomst die jij voor ogen hebt.
In dit werk- en speelboek ontdek je hoe je jouw eigen verhalen vindt en de rode draad daarin
ontwaart. Je leert hoe je je verhalen krachtig vormgeeft met storytellingtechnieken en zo alle
balletjes jouw kant op laat rollen.
9789081892414 2019

Verkoop en verkoopmanagement
Jobber, David Lancaster, Geoffrey 369.3

jobb
Verkoop en verkoopmanagement schept een volledig en helder beeld van de theoretische en de
praktische kant van het vakgebied. Zowel de rol van de verkoper als die van de verkoopmanager
wordt behandeld. In vijf delen komen de volgende onderwerpen aan bod: het verkoopperspectief,
de verkoopomgeving, verkooptechnieken, verkoopmanagement en controle en beheer. In deze
negende editie is er meer aandacht voor verkoop binnen een business-to-businessomgeving.
Geïntegreerde verkoopstrategie komt aan bod met daarbij een bespreking van het 4S-model en
sales scorecards. Tot slot is er een duidelijkere scheiding aangebracht tussen de vakgebieden
verkoop en marketing.
9789043026987 2014

Principes van marketing : zevende editie
Kotler, Philip ... [et al] 369.1

prin
Dit boek biedt de meest complete en actuele inleiding in alle aspecten van de moderne marketing,
bezien vanuit een managementperspectief. Belangrijke thema's in het boek zijn mondialisering, e-
business en duurzaamheid. Veel aandacht wordt ook besteed aan business-to-business marketing,
dienstenmarketing en relatiemarketing.
Met lit.opg., reg.
9789043034098 2017

Trends herkennen, begrijpen, gebruiken, creëren
Maenhoudt , F. 305

maen
Dit boek behandelt in een heldere uiteenzetting onderstaande vragen en verduidelijkt het totale
proces dat een trend bepaalt.
•Hoe ontstaan trends nu eigenlijk?
•Waaraan kan je een trend vroegtijdig herkennen?
•Kan je nu wel of niet een trend zelf creëren?
•Zijn trends buiten het aanzetten tot consumptie wel interessant?
•Wat is de meerwaarde van trends voor de maatschappij en voor jezelf?
9789080740419 2012



Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen
Mandour, Yousri ; Bekkers, Marleen 369.1

mand
Met bronvermelding en index. Zie ook de bijbehorende website: www.marketingmodellen.nl

9789058754530 2016

Commerciële calculaties 2
Minnaar, G.H., Sluijs, N. van der 368.5

Minn
Bij het opstellen van zowel strategische als operationele marketingplannen moet een marketeer zijn
beslissingen bedrijfseconomisch kunnen onderbouwen. Commerciële calculaties 2 reikt je hiervoor
het model van het strategische marketingplanningsproces aan, een handzame leidraad voor
calculaties op marketingmanagementniveau. Voor jou als (beginnende) marketeer is het immers
van belang welke berekeningen in welke fase van het marketingplan een rol spelen. Het schema
van dit proces komt aan het begin van elk hoofdstuk terug en er wordt steeds duidelijk aangegeven
in welke fase de calculaties thuishoren. Het laatste hoofdstuk van het boek bevat geïntegreerde
vraagstukken waarmee alle stof wordt herhaald.
9789001877279 2017

Business- & [en] Managementmodellen
Mulders, Marijn 366.4

muld
De bestseller Business- en Managementmodellen (voorheen 111 Managementmodellen) biedt een
uitgebreid overzicht van bekende en minder bekende business- en managementmodellen. De
modellen zijn beknopt en helder beschreven, waardoor studenten snel weten welk model bij welke
situatie past. Business- en Managementmodellen behandelt de essentie van de modellen, de
toepassingen in de praktijk, de resultaten en aandachtspunten bij gebruik van de modellen.
De vierde editie bevat maar liefst 35 nieuwe modellen over actuele onderwerpen zoals
businessmodellen, innovatie en social media. Ook is er meer aandacht voor de mens als factor
binnen deze modellen.
9789001885762 2018

Praktijkonderzoek in marketing en communicatie : van probleem naar
advies

Raessens, Boudewijn 300.6
raes

Dit boek helpt je bij het opstellen van de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen, bij het kiezen
van de juiste methodes voor dataverzameling en het analyseren daarvan. Ook ondersteunt het je
bij de totstandkoming van het schriftelijk eindproduct: een advies in de vorm van een
onderzoeksrapport of scriptie. De theorie is geïllustreerd met voorbeelden uit de marketing- en
communicatiepraktijk.
9789046904312 2015

Wij is belangrijker dan Why : de prestatiedoorbraak van NS
Schaik, Paul van ; Schmits, Alfred ; Stout, Dennis 657.82

scha

Prestaties duurzaam op een hoger niveau brengen, lijkt voor veel organisaties een onmogelijke
opgave. In dit boek laten drie veranderaars zien hoe NS de afgelopen jaren het prestatieplafond
wist te doorbreken met een compleet nieuwe manier van verbeteren. Een holistische aanpak
waarin de medewerkers centraal staan. Want het draait niet om het waarom van de verandering,
maar om de mensen die samen de verandering teweegbrengen.
- Een uniek inzicht in de succesvolle verbeteraanpak van Nederlands grootste vervoerder.
- Gebaseerd op een Lean-werkwijze en psychologische inzichten.
- Inspiratie voor directie, managers en teams om alle prestatieplafonds te doorbreken.
9789089654427 2019

Artificial Intelligence in actie : AI-oplossingen bedenken en implementeren
Serrurier Schepper, Muriël ; Hiddink, Taco 527.8

serr
AI biedt tal van mogelijkheden om efficiënter te werken, klanten beter te helpen en kosten te
besparen. Dit boek geeft je een realistisch beeld van wat er mogelijk is met AI op jouw vakgebied of
in jouw sector, zodat je geen kansen meer misloopt, maar juist waarde creëert. Je ontdekt met
welke AI-innovaties je in je eigen organisatie aan de slag kunt en hoe je dat praktisch voor elkaar
krijgt, om zo je concurrentiepositie te versterken.
9789089654533 2019



De veerkracht van Nokia
Siilasmaa, Risto 384

Siil

In dit boek onthult de man die de comeback van Nokia aanvoerde – raadsvoorzitter Risto Siilasmaa
– het verhaal van Nokia’s ondergang en wederopstanding. Hij vertelt over de instorting zoals die
zich achter de schermen voltrok, en komt met overlevingsstrategieën en methoden van
managementverandering waar iedere leider in het bedrijfsleven van kan profiteren.
9789492037961 2019

Navigeren op essentie met KPI-dashboard
Slooten, Jako van ; Jager, Eldert de 366.5

sloo
In dit boek lees je hoe te sturen op succes. Met zeven heldere navigatieregels stel je voor jezelf en
je organisatie vast waar je echt voor staat, waar je heen wilt en welke stappen je daarvoor moet
zetten. Door het opstellen van kritieke succesfactoren en door de bijbehorende kritieke prestatie-
indicatoren te visualiseren in een KPI-dashboard, krijg je die informatie die jij nodig hebt om op
koers te blijven. Met behulp van de navigatiecyclus zet je beleidsplannen om in uitvoeringsplannen
die aanzetten tot acties die écht tot verbetering leiden.
9789001893149 2020

Het grote gevecht & het eenzame gelijk van Paul Polman
Smit, Jeroen 385.4

smit
Bedrijven die niet bijdragen aan een betere wereld hebben geen bestaansrecht. Ze moeten zich op
het goede richten, de wereld beter maken, het geld komt dan vanzelf. Paul Polman, de nieuwe
CEO van Unilever legt uit: multinationals als Unilever spelen een hoofdrol in het uitbannen van
armoede en het aanpakken van het klimaatprobleem.
Maar de moedige pionier loopt zo ver voor de troepen uit dat 'zijn' duurzame Unilever in 2017 dreigt
te worden opgeslokt door concurrent KraftHeinz. Zijn poging om er eindelijk echt één bedrijf van te
maken met één hoofdkantoor in Nederland, mislukt op dramatische wijze.
9789044634716 2019

30 Creatieve workouts : versterk de creativiteit in je organisatie
Sok, Ina 366.4

30
Creativiteit is volgens de auteur een manier van 'agile werken': beweeglijkheid in denken en doen;
waardoor èn ideeën gegenereerd, beoordeeld en ontwikkeld worden, èn problemen worden
opgelost, èn er goed wordt omgegaan met chaos en verandering. Het creatieve proces, een
evenwichtige afwisseling van actie, reflectie en rust, is de oplossing voor organisaties die dreigen
vast te lopen in routinematig handelen. Want na enige oefening kan iedereen creatief (samen)
werken. Daarom geeft de auteur zes hoofdstukken met inspiratie en drie met workouts. De
inspiratie om anders te gaan werken is een combi van haar ervaringen en die van bevriende
kunstenaars, die verklaard worden met wetenschappelijke inzichten.
9789462722026 2019

Handboek creatieve marketingwerkvormen
Spanjaard, Tom ; Koot, Herman 369.1

Span
Handboek creatieve marketingwerkvormen is een praktische handleiding voor studenten en
(young) professionals die middels interactieve marketingwerkvormen hun marketingkwaliteiten
willen verbeteren. In dit boek worden de meest gebruikte modellen in de marketing gekoppeld aan
een opzet voor een concrete interactieve marketingsessie.
Per model krijgt de student een korte introductie van de theorie achter het model. Vervolgens wordt
de lezer stapsgewijs door de interactieve marketingsessie meegenomen, zodat deze zelf te
reproduceren is.
9789001873141 2020

De klant energieke organisatie : hoe klanten jouw organisatie positief
kunnen laden

Stalfoort, Sonja 369.1
stal

Hoe weet je of je vandaag de juiste beslissingen neemt voor morgen? Met losse projecten en
initiatieven proberen organisaties zich te verbeteren om zo de verandersnelheid van de
klantbehoefte bij te houden.
Veel energie gaat hierbij verloren door het gebrek aan samenhang in de organisatie én omdat een
belangrijke energiebron vrijwel onbenut blijft: klant-energie. Organisaties die in staat zijn deze
energie te laten stromen, noem je Klant Energieke Organisaties. Dit zijn organisaties die energie uit
klantfeedback weten te winnen en hiermee medewerkers inspireren, meer tevreden klanten
genereren en toekomstbestendig ondernemen.
9789089654892 2020



De Scorecard 4.0
Steins Bisschop, Joost 372.61

stei
De Scorecard is een belangrijk hulpmiddel om de effectiviteit en winstgevendheid van online
activiteiten te meten, te verantwoorden en te verbeteren.
De Scorecard 4.0 geeft inzicht in hoe een organisatie een succesvolle strategie in een online
omgeving kan realiseren. Dit boek probeert te helpen om daadwerkelijk resultaten te bereiken. Het
reikt een methode aan waarmee je de online operatie inzichtelijk maakt en online doelstellingen
kunt definiëren. Ook helpt het je de juiste vragen te stellen, waardoor je tussentijds kunt volgen of
de gekozen werkrichting de juiste was, met als doel het rendement op de investeringen inzichtelijk
te maken en bedrijfsdoelstellingen te realiseren.
9789043037709 2020

hEFTig! : het zelfhulpboek voor jongeren met behulp van EFT
Toeset, Yvonne ; Feitsma, Elske 611.3

toes
Heftig! Hét zelfhulpboek voor jongeren met behulp van EFT. EFT (Emotional Freedom Techniques)
is een simpele en doeltreffende techniek waarbij je je gedachten vestigt op jouw specifieke klacht
terwijl je met je vingers acupunctuurpunten beklopt. Het wordt beschouwd als een van de meest
succesvolle en effectieve methoden om meer innerlijke rust te ervaren en die wereldwijd door
miljoenen mensen wordt toegepast.
Heftig! bevat 23 speciaal gemaakte instructiefilmpjes die met behulp van een QR-codes te scannen
en te bekijken zijn.
9789461013606 2019

Back to the roots : culturen verbinden met passie
Uitbeijerse, Marjolein ; Mesman, Tessa ; Baars, Aaron van der ; Zoutendijk, Bas ;
Rumphorst, Matthijs

628
uitb

Het 2e jaars van commerciële economie staat voor een groot deel in het teken van het opzetten
van een eigen bedrijf. Met enkele medestudenten richt je een eigen bedrijf op: de Start-Up
Company. Voor dit eigen bedrijf ontwikkel je een nieuw product en/of dienst en start je je eigen
merk op om toegevoegde waarde te creëren voor de wereld.

2020

Basisboek online marketing
Visser, Marjolein ; Sikkenga, Berend (red.) 369.1

basi
Basisboek online marketing behandelt het volledige marketingproces. Niet alleen de theorie achter
online marketing komt aan bod, maar ook de technieken en media. Basisboek Online Marketing
introduceert eerst het kernprocesmodel en belicht vervolgens de strategische aspecten van online
marketing, waarbij dieper wordt ingegaan op online consumentengedrag. Hierna komen alle
relevante aspecten van websites aan bod: het ontwerpen van effectieve sites, de site als distributie-
of communicatiekanaal en de site als onderdeel van het product. Sinds het verschijnen van de
eerste druk is het boek uitgegroeid tot standaardwerk voor het vakgebied. Er is ook een identieke
Engelstalige versie met internationale voorbeelden en cases.

9789001887148

Consumentengedrag de basis
Weber, André 369.1

webe
Consumentengedrag, de basis is een prettig leesbare en overzichtelijke bundeling van kennis over
consumentengedrag. In vijf overzichtelijke delen maakt de student kennis met consumentengedrag
in relatie tot marketing. De student leert zo, stap voor stap, consumentengedrag te begrijpen én te
beïnvloeden. In deze zesde editie zijn de meeste cases, voorbeelden en afbeeldingen vernieuwd.
Ook op inhoudelijk niveau zijn er wezenlijke aanpassingen. Zo is de methode "customer journey' –
inclusief het gebruik van "persona's' – toegevoegd. De thema's "neuromarketing' en "online
koopgedrag' worden in deze vernieuwde uitgave diepgaander besproken.
9789001899974 2019

Aandacht : Aandachtsmarketing : krachtige en bewezen methode voor
merkontwikkeling

Weima, Klaas 369.1
weim

Aandacht is de nieuwe valuta. Door uitpuilende mailboxen, ontplofte WhatsApp-groepen en een
overdaad aan reclame is onze aandacht kostbaarder dan ooit.
Hoe zorg je als marketeer dat jouw boodschap nog opvalt? Mensen geven hun schaarse aandacht
alleen nog uit aan merken die hun leven verrijken. Klaas Weima laat aan de hand van nieuw
wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden uit de praktijk zien hoe je wél aandacht voor jouw
merk krijgt. Met als resultaat minder marketingverspilling, blijere klanten en een hogere
bedrijfsresultaat.
9789492528407 2019



Online invloed : Zo pas je bewezen gedragspsychologie toe voor betere
online resultaten

Wouters, Bas ; Groen, Joris 369.1
wout

Hoe maak je van kijkers kopers? En van afhakers aanhakers? Door het slim toepassen van
gedragspsychologie haal je veel meer resultaat uit je website, app of online campagne. Psycholoog
en webdesigner Joris Groen en overtuigingsgoeroe Bas Wouters leggen haarfijn uit wat werkt, wat
niet werkt, en waarom.
In dit boek vind je concrete en makkelijk toepasbare richtlijnen, gebaseerd op 40 jaar
praktijkervaring en de inzichten van de belangrijkste gedragswetenschappers van dit moment,
zoals Fogg, Cialdini en Kahneman.
9789024426355 2020

Marketing Design met Customer Journey Mapping
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Zeel
Dit boek legt zowel de nadruk op de analyse als op het ontwerpen van praktijkoplossingen en op de
actiepunten die daarop een vervolg moeten vormen. Niet alleen analyse dus, maar vooral ook
design.
Marketing gaat niet over het begrijpen van je klanten, maar over het ontwerpen van creatieve
oplossingen voor je klanten. Natuurlijk moet je, om goed te kunnen ontwerpen, je wel verdiepen in
de klant en in de context. Dat verdiepen in de klant doen we door middel van Customer Journey
Mapping, en het in kaart brengen van de context doen we door middel van diverse contextscans.
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