Що почитати про бізнес — перелік книжок від Юлії Янчар

•

Філ Найт «Взуття-буття. Історія Nike, розказана її засновником»
Не знаю людини з мого оточення, якій я не намагалася підсунути цю книжку.
Про легендарну компанію Nike, про легендарного Філа. Дуже легко, цікаво, з
гумором.

•

Джим Коллінз «Від хорошого до величного»
Тут зібрано досвід багатьох великих компаній і, відповідно, ідей та кейсів: Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgreens,
Abbott та інші.

•

Тоні Шей «Доставка щастя. Шлях до прибутку, задоволення і мрії»
Дуже позитивна книжка. Досвід Zappos — маленького магазину, який
продавав взуття. А вже через п’ять років його купив Amazon за $1,2 мільярда.

•

Генрі Форд «Моє життя та робота
Цю книжку я забрала у свого ексбойфренда. Так і не повернула, хі. Еталонна,
блискуче написана історія з масою інформації. Описано досвід нереального в
масштабах виробництва.

•

Говард Шульц «Історія Starbucks. Усе почалося з чашки кави»
Про те, як втекти від стабільності й створити імперію. Тут дуже багато кейсів
про ставлення до споживачів. У процесі читання з’являється багато ідей,
хочеться брати ручку й записувати.

•

Річард Бренсон «Теряя невинность: Как я построил бизнес, делая все
по-своему и получая удовольствие от жизни»
Величезна доза адреналіну. Просто рок-н-рол. Описано досвід корпорації Virgin. У книжці йдеться про проєкти Річарда, про його філософію і логіку. Окрім
цієї, у нього є ще одна крута книжка — «До біса все, бери й роби!»

•

Ковадонга О’ши «Феномен Zara»
Прочитала, коли прийшла в ЦУМ і мені було цікаве все, пов’язане з ритейлом.
Тут кейси брендів Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho, Bershka.
А ще трохи про гедонізм іспанця Амансіо Ортеґи — засновника компанії.

•

Максим Котін «И ботаники делают бизнес»
Історія Федора Овчиннікова — засновника «Додо Піци». Від великого провалу
до мільйона доларів. Оригінально написано. Багато гумору, сарказму.
У цього автора також є книжка «Чичваркин Е...гений. Если из 100 раз тебя
посылают 99». Це була моя перша книжка, яку я взяла в бібліотеці Botan на
Воздвиженці й прочитала за один день.

