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Livet er en god handel Lene Hultén Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er funderet på mange års interesse for,
studier af og arbejde med, hvad der i virkeligheden flytter os mennesker og er skrevet i en kombination af
cases/fortællinger fra det virkelige liv, kommentarer og opsamlende bonmots, samt illustrationer, hvor

fortællingerne fylder omkring det dobbelte af kommentarerne og er en filosofisk kombination af facts i fiktiv
form, som gerne skulle lægge op til gode konstruktive samtaler og meget gerne lidt morsom og givende

debat. 

Selv om denne bog handler om salg og er skrevet til sælgere, har alle andre mennesker træk af sælgerens
personlighed  og ageren, og bogen kan med udbytte læses af mennesker, der ikke tjener deres penge på salg.
Det kan nemlig være vigtigt, også for mennesker, som ´aldrig kunne blive sælgere´ eller decideret tager
afstand fra salg, at blive mere bevidst om, at vi alle hele tiden er involveret i handelsforhold med andre

mennesker, hvor det er nødvendigt at vi ´køber´ eller ´sælger´ på den for begge parter mest tilfredsstillende
måde.

Et godt salg rummer nemlig rigtigt meget, som det er godt og kan være nødvendigt at kunne for os alle.
Alting har en pris, og for det meste kan denne ikke opgøres i penge.
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andre mennesker træk af sælgerens personlighed  og ageren, og
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