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KASI Jesper - Ebog med ekstra materiale Carsten Graff Hent PDF Kasi Jesper er en af dansk erhvervslivs mest
farverige skikkelser som har været med i en lang række virksomheder og sager som alle er kendt i

offentligheden. De fleste ved, at han på seks år skabte en milliardom-sætning med smykker fra Pandora, at
han har en sag kørende mad Skat, at han grundlagde Endless Jewelry og skabte håndboldeventyret AG

København og førte klubben frem til at blive verdens tredje bedste.

I denne bog fortæller Jesper selv hvad der skete og løfter sløret for hvordan  man kan lave en milliardforretning

uden at  gå med slips, uden at  lave analyser, uden at   kigge på konkurrenter, næsten uden at bruge telefon og

uden at have nogen særlig uddannelse. Bogen gaber over vidt forskellige temaer som livsfilosofi, sport og
forretning og kan læses af alle, i alle aldre og fra alle samfundslag.

Mød Jesper unplugged, hudløst ærlig og helt privat.

Dette er den udvidede 2016-udgave af Jesper Kasi Nielsens fortælling som første gang blev udgivet i 2013.
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