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Az előző kötetben felkészítettük életünket a sikeres
vállalkozáshoz, itt fel is építjük azt: teljes képet és útmutatást
kapsz akkor is, ha már nem kezdő vállalkozó vagy!
Olyan bizonyítottan működő rendszert és gondolkodásmódot
adok készen a kezedbe, amivel könnyedén színes és kívánatos
szereplővé válhatsz a piacodon, ami nemcsak élvezetessé teszi
a vállalkozást, de élhető és tisztességesen prosperáló céggé
is alakítja azt! Tanulságos esetek, bevált stratégiák, kedvenc
eszközök és felfedett üzleti titkok egy befogadható méretű cég
vezetőjétől több sikeres magyar vállalkozás felépítése után.
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Úgy kell ez a könyv a vállalkozóknak, mint a C vitamin influenza szezonban! Leginkább az fúrta az oldalamat, Ákos hogyan
préselt bele ennyi mindent az elmúlt 20 évébe miközben
normális ember maradt?! Minden induló vállalkozó számára
kötelező olvasmány kellene legyen (még inkább alkalmassági
vizsga követelmény)!”

Ilyen stílusú és mélységű, mind magánéleti-, mind munka
életi leírást már régen olvastam, ami még érdekes is volt.
Sajnos nagyon sok olyan „üzleti” könyv van, ami a gyors
meggazdagodásra van kihegyezve és az egész egy nagy lufi!
Ellentétben ezzel a könyvvel, ami konkrét, használható tanácsokat tartalmaz, és 20 év kemény munkája van benne.”
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„A könyvben bemutatott egyik egyszerű visszacsatolási
módszer még IBM szintű cégeknél is pozitív fordulatot hozott,
pedig már egy 5+ fős magyar cég vezetője is sokszor elrontja
és elvérzik rajta.”

„Egy ilyen munkaalkoholista, cégalapító-cégvezetőnek ez
a könyv az egyetlen esélye, hogy ne a mentő vigye el az
irodából jobb helyekre. Ezt a könyvet kell majd odaadjam a
fiamnak, akivel most a cégben dolgozom, talán így: az egyik
legjobb könyv, amit a munkaalkoholista apa a fiának adhat,
akivel közös cégben dolgoznak.”
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