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sted og samtidig tjene penge?

 

Richard Bransons klare svar er ja! I denne bog fortæller han på sin unikke og motiverende måde, hvordan han
selv og mange andre gør det, og hvordan vi alle sammen kan bidrage. Vi får et bedre liv som mennesker, når

vi bidrager positivt til verden.

 

”At skrive en check kan have indflydelse på hundredvis af menneskers liv, men hvis hele forretningen
indstilles på at skabe forandring, kan det påvirke millioner af menneskeliv og give alle medarbejderne i din
virksomhed en helt ny mening med tilværelsen. Det er denne filosofi, der bringes til live her i bogen gennem
fortællingerne om de personer, som har valgt en radikalt anderledes vej til et nyt forretningsområde – nemlig
at gøre det rigtige i forhold til Jorden og dens befolkning og skabe forandring i den gode sags tjeneste.”

 

Drop business as usual betyder, at vi skal droppe den gamle måde at gøre tingene på til fordel for en måde,
som er mere ærlig og hjælpsom for verden.

 

Lydbogen er indlæst af Peter Carstens.
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