Landa, Robin boek
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2nd ed. 2010 John Wiley xv, 272 p.
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reclame - verkooptechnieken - creativiteit
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Kussendrager, Nico ; Lugt, Dick van der ; Verschoor, Bas boek
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5e herz. dr. 2014 Noordhoff 344 p.
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journalistiek

092.2

Schrikx, Joost boek
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Basisboek scenarioschrijven : voor iedere schrijver en maker van fictie, documentaire of opdrachtfilm
2e dr. 181 p. 2016 Pelicula Film & TV
voor iedere
schrijver
en
films
- schrijven
- documentaires
Ruler, Betteke van (samenstelling en redactie) boek
Communicatie is een vak : 60 specialismen op een rij
2016 Adfogroep 139 p.
9789492196118
communicatietheorie - organisaties - beroepspraktijk
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Bakker, Piet ; Scholten, Otto boek
Communicatiekaart van Nederland : overzicht van media en communicatie
9e herz. dr. 2014 AdfoGroep 299 p.
9789491560842
communicatiemedia - Nederland - massamedia

090.1

Mulder, Miranda M. ; Leeuwen, Arjen P. van boek
091.3
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2016 Het Boekenschap
9789490085797
overheidsvoorlichting - communicatie - overheid
Thobokholt, Bert ; Waal, Barry de ; Westbeek, Martin boek
Copy & (en) concept
5e dr. 2014 Noordhoff 304 p.
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marketing - reclamepsychologie -merken (product) - public relations - reclame
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Kumar, V. ; Reinartza, W. e-book
Customer relationship management : concept, strategy, and tools
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Dontje, Jeroen boek
366.1
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innovatie
Gallo, Garmine boek
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3e dr. 2016 Business Contact 335 p.
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Rose, Todd boek
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2016 Lev. 271 p.
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bedrijfspsychologie - individualisering - arbeidspsychologie
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Arend, Sonja den boek
De nevengeul van Kampvoort : een participatieroman
2016 Landwerk
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waterhuishouding - burgerparticipatie - rivieren
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Duyns, Don boek
Dialogen schrijven : laat je personages spreken
2010 Augustus 172 p.
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schrijven - dialogen
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Lohr, Steve boek
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2015 Maven Publishing 287 p.
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big data - informatiemaatschappij - internet - sociale aspecten
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McPhail, Thomas L. boek
Global Communication : Theories, Stakeholders and Trends
4th rev. ed. 2014 Wiley ix, 326 p.
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Blanken, Henk ‘; Jong, Wim de boek
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Tabarki, Farid boek
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Het einde van het midden : wat een maatschappij van extremen betekent voor mens, bedrijf en politiek
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maatschappelijke veranderingen - samenleving (maatschappij) - technologische ontwikkelingen - sociologie
Frissen, Paul boek
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2016 Boom 272 p.
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politieke filosofie - overheid - samenleving (maatschappij)
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Kruijssen, Paul boek
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Sharp, Byron and the researchers of Ehrenberg-Bass Institute boek
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Hannaart, Thijs boek
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communicatie
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Hooley, Graham ... et al. boek
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marketingstrategieën
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Verborg, Frank boek
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Monocle : A briefing on global affairs, business, culture & design
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Monocle : A briefing on global affairs, business, culture & design
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2017
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218 p.
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Sterke, Misha de boek
Oh nee, een goed idee : hoe ook in jouw organisatie je idee tot resultaat kan leiden
2016 Boom 144 p.
9789058754448
organisatieontwikkeling - verandermanagement
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King, Stepehn boek
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2013 Luitingh 285 p.
9789024563074
vertellen - schrijven
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Stüger, Frans boek
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schrijven
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2010 Wiley xix, 188 p.
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branding - marketing - bedrijfskunde - dienstensector
James, Melanie boek
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practice
2014 Routledge xiv, 228 p.
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public relations - strategische communicatie
Heres, Eric ; Peters, Frank boek
Spanning rond de boardroom : reputatielessen voor directeuren en commissarissen
2016 Futuro 148 p.
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beeldvorming - organisaties - reputatiemanagement - interviewtechnieken
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Lokerman, W.J.P.M. ; Westermann, M. boek
Sponsoring als communicatie-instrument
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Stamsnijder, Paul boek
Stakeholdermanagement : start met wie
1e dr. 2016 Boom 207 p.
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366.43

Schriemer, Martien boek
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HBO en WO
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McKee, Robert boek
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films
- schrijven
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Bouma, Mieke boek
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schrijven - vertellen - verhalen
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Strategies in E-Business : positioning and social networking in online markets
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e-business - social media (sociale media) - internetmarketing
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Gil-Pechuán, Ignacio ... et al. (editors) e-book
Strategies in E-Business : positioning and social networking in online markets
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e-business - social media (sociale media) - internetmarketing

ONLINE

Steurs, Frieda boek
Taal is business : taal, de turbo naar economisch succes!
2016 Scriptum 222 p.
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taalkunde - communicatie - internationalisering - bedrijfsleven - economie
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Daniëls, Wim boek
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The Forecast : a view beyond the horizon : Time to talk? The state of global conversation
2017 Monocle 210 p.
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Windahl, Sven ; Signitzer, Benno boek
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9781412948395
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Adams, Rob boek
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2016 Lev. 125 p.
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