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HET SIMPELSTE ADVIES
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Industrieel Ontwerpen aan
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de TU Delft me decennia terug ooit
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95e allemaal nog. Maar dit terzijde,

Mediawerf!), een jaarlijkse prijs in te
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advies. En wie meer tekst nodig heeft,

een idee over hoe de verkoop van

krijgt een antieke bus Vim opgestuurd
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het huishouden weer op gang kon
komen. In ruil voor een bescheiden
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percentage van de omzetstijging wilde

Vittorio Busato is psycholoog en

hij zijn remedie wel delen. De directie,

publicist. Hij is oud-hoofdredacteur
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van Management & Consulting en nu
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