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Inspiratie voor boekhandelaar, bibliothecaris en bibliofiel Maak boeken kopen of lenen tot een onvergetelijke ervaring
De boekensector bevindt zich in woelig water. Niet alleen moet het boek het opnemen tegen allerlei spectaculaire
vrijetijdsbestedingen, ook de stijgende populariteit van digitale boeken en online verkoop betekent extra concurrentie
voor bibliotheek en boekhandel. Toch zijn het boeiende en kansrijke tijden voor bibliothecarissen en boekverkopers die
van de platgetreden paden willen treden. Er zijn immers nog steeds genoeg boekenliefhebbers, alleen willen ze op een
andere manier aangesproken worden: ze willen meer inspraak en verwachten - al is het onbewust - niets minder dan
een onvergetelijke belevenis. Dat is ook exact wat dit boek doet: lezers bijzondere ervaringen bezorgen. En dat houdt
veel meer in dan goochelen met commerciële trucjes, want het zijn onze ervaringen die ons maken tot wie we zijn.
Voor en door mensen die van boeken houden.
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