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In dit korte maar krachtige boek ontdek je : De bio van auteur Jasmin Hajro



&

De Ultieme Winnende Strategie voor ondernemers

&

Bonus : 4 previeuws

&

Bonus boek

De bio van auteur Jasmin Hajro, even kennis maken Hallo beste lezer,

hoe gaat het ?

Bedankt voor kopen van boekje De Ultieme Winnende Strategie voor
ondernemers.

Mijn naam is Jasmin Hajro, ik ben geboren op 6 juli 1985 in Bosnie.

Als vluchtelingen kwamen we naar Nederland, 21 jaar geleden.

Na school te hebben doorlopen & verscheidene banen...



Heb ik op 17 december 2012, mijn eerste onderneming opgericht:
beleggingsbedrijf Jasko.

Na een succesvol eerste jaar, heb ik helaas de onderneming moeten sluiten.

Na een korte periode van rust, ww en tijdelijk werk. Begon ik weer als
ondernemer.

Op 1 september 2015, heb ik onderneming Hajro opgericht.

Sinds het begin is de kernactiviteit, het verkopen van setjes wenskaarten,
deur tot deur.

Tegenwoordig is het assortiment uitgebreid.

Met o.a. de verkoop van mijn 4 boeken : Bouw jouw fortuin,

Moneymaker,

Recept voor Geluk,

de Reddingsboei voor banken : “loyaal bankieren''

De royalties van mijn boeken worden gedoneerd aan het Goede Doel :
stichting Giveth Life.

Mijn onderneming is tegenwoordig Hajro Groep, en bestaat uit 20
verschillende dochterondernemingen, die onderdeel zijn van 1
overkoepelende organisatie.

Voor meer informatie over mijn onderneming & de stichting, ga naar
www.hajrobv.nl

' Trouwens, ik ben mijn eerste bedrijf begonnen in 2012.

Ik heb meer dan 700 sales gemaakt, sinds 1 september 2015

tot nu toe.



Dus ik heb een trackrecord, en weet waar ik over praat. '

' Zoals je vast al begrepen hebt,

verdien ik mijn geld door te verkopen voor mijn eigen bedrijf.

Dat is mijn werk.

De opbrengst van mijn boeken gaat naar het Goede Doel.

Ik schrijf uit ervaring,

ik schrijf om mensen vooruit te helpen. '

De Ultieme Winnende Strategie voor ondernemers Hoe meten we succes in
zaken ?

Met monetaire puntjes, met verdiende euros.

Wat is succesvol ondernemen ?

Succesvol ondernemen =

veel verkopen

We zijn dus succesvol aan het ondernemen, als we veel verkopen.

Dus succes in ondernemen = veel verkopen (veel verkopen realiseren / veel
sales closen ) Want sales (verkoop) levert winst op.

Wat is nou de Ultieme Winnende Strategie ?

Eerst beginnen we met het concept,

daarna krijg je 2 voorbeelden uit de praktijk.

Heb je wel's opgemerkt dat supermarkten 7 dagen per week open zijn ?



Supermarkten zijn misschien een minder goed voorbeeld, omdat we nou
eenmaal moeten eten en drinken.

Ben je wel's bij de Esso benzinepop geweest ?

De Esso benzinepop heeft een winkeltje met personeel, en is 24 uur per dag,
7 dagen per week geopend.

En nee, ook al lijkt het dat we benzine nodig hebben, de Esso had ook een
zelfbedieningspop kunnen worden, waar je zelf tankt en met pin afrekent.

Maar de Esso heeft een winkeltje met een winkelbediende.

Wat doen de supermarkten iedere dag ?

Ze maken sales, en winst Iedere dag.

Wat doet de Esso iedere dag en nacht ?

De Esso maakt sales dag en nacht,

iedere dag.

Dus maakt de Esso winst,

iedere dag en nacht

De supermarkten en de Esso zijn succesvol omdat ze iedere dag verkopen
realiseren en dus iedere dag winst maken.

De Ultieme Winnende Strategie voor ondernemers is

iedere dag winst maken.

Iedere dag van het jaar winst maken.

Dat doe je door iedere dag te verkopen, en dagelijks sales te closen.



Jouw voorsprong op je concurrentie Als je iedere dag verkoopt & iedere
dag winst maakt, heb je dan een voorsprong op ondernemingen die alleen
maar 5 dagen per week winst maken ??

Praktijkvoorbeeld 1

Ik heb van maandag 18 september 2017 tot en met woensdag 27 september
2017,

10 dagen achter elkaar lopen verkopen,

en 22 sales in totaal gemaakt.

Dus iedere dag sales gemaakt & iedere dag winst gemaakt.

Dat is de Ultieme Winnende Strategie voor ondernemers in actie.

(in de praktijk van ondernemen)

Nou als we eerlijk zijn,

dan weten we wel dat de transactiewaarde van sets wenskaarten bescheiden
is.

En dus ook de winst per sale.

Maar verkijk je niet op die cijfers...

Je krijgt straks een praktijkvoorbeeld van iemand die 1 miljoen maakte.

Het gaat erom dat jij het succesvolle Concept van de Ultieme Winnende
Strategie voor ondernemers begrijpt en dat je ziet bewezen dat het werkt.

Dat concept begrijp je nou, je hebt enkele voorbeelden van ondernemingen
gezien die de Ultieme Winnende Strategie toepassen.

Je hebt een praktijvoorbeeld gezien

van mij.



En je weet dus 100% zeker dat de Ultieme Winnende Strategie werkt.

Mensen hebben wenskaarten niet nodig

zoals eten en drinken,

maar ze kochten iedere dag

en ik maakte iedere dag winst.

Dus het maakt niet uit wat voor product of dienst jij verkoopt.

De Ultieme Winnende Strategie werkt ook voor jou.

Stap verder

Jij begrijpt nou de Ultieme Winnende Strategie voor ondernemers,

je weet dat het werkt.

Dus nou ga je het doen.

Je gaat het implementeren.

Ik vraag je niet om 7 dagen per week te werken, al zou je het wel een keer
moeten doen.

Jij kan verkopen van maandag tot en met vrijdag & iemand in dienst nemen
die verkoopt voor jou van zaterdag tot en met maandag (een parttimer ) En
dan heb je al iedere dag sales & iedere dag winst.

Als ik het alleen kan,

dan kan jij het zeker met 2 personen !

Zijn er nog meer manieren waarop je iedere dag sales kunt maken & iedere
dag winst ?

Bedenk en vind 20 manieren,



waarmee je iedere dag sales maakt

en dus iedere dag winst maakt.

Schrijf ze op

1 Een verkoper aannemen

2 Een team van verkopers creeren

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



18

19

20

Praktijkvoorbeeld 2

Ga naar www.youtube.nl en bekijk het filmpje van Walter Bergeron,

GKIC marketer of the year.

Het fimpje duurt ongeveer een half uurtje.

Let goed op als ie zegt : that means also on saturdays and sundays.

(dat ie 7 dagen per week aan het verkopen was en iedere dag winst maakte)

Zie je wat de Ultieme Winnende Stratgie voor ondernemers, voor jou kan
doen ?



Ga aan het werk,

ga iedere dag verkopen & iedere dag winst maken.

Pas je 20 manieren toe,

geef je sales een boost,

een maak veel winst.

Iedere dag van het jaar.

Ik wens je veel succes.

P.S. Als je dit een goed boek vindt, zou je dan zo vriendelijk willen zijn

om het aan te raden bij mensen die je kent.?

Zodat het hun ook vooruit helpt.

Dank je wel.

Preview boek Bouw Jouw Fortuin het Betaal jezelf eerst principe

Het betaal jezelf eerst principe.

Het betekent dat wanneer je jouw geld ontvangt, je eerst jezelf betaalt door
bijvoorbeeld een tiende opzij te zetten.

Om het resultaat hiervan te verduidelijken, maken we een voorbeeld
berekening.

Je verdient bijvoorbeeld 3000,- euro per maand.

En je betaalt jezelf eerst,

oftewel : je zet een tiende ( 10% ) van je inkomen opzij.

Dus 300,- euro per maand.



Het jaar heeft 12 maanden,

dus na 1 jaar heb je ( 12 x 300 ) = 3600,- euro.

Na 1 jaar heb je een heel maand salaris opzij gezet.

Als je iedere maand een tiende opzij zet, hoeveel heb je dan na 10 jaar ?

( 3600 x 10 ) = 36000,- euro.

Dus na 10 jaar heb je 36000,- euro

oftewel een heel jaar salaris opzij gezet.

Verderop in dit boek : Bouw jouw Fortuin, ziet u hoe u dat bedrag dat u
maandelijks opzij zet.

Harder kunt laten groeien.

Preview boek Bouw Jouw Fortuin 10 % van alles

Het is belangrijk dat wanneer je eerst jezelf betaalt, door 10 % opzij te
zetten.

Dat je 10 % van alles opzij zet.

Natuurlijk 10 % van je inkomen.

Maar ook 10 % van de fooi als je die krijgt, ook 10 % van je toeslagen,

ook 10 % van je cadeaugeld,

ook 10 % van je 13de maand,

ook 10 % van je bonus,

ook 10 % van je loonsverhoging,

ook 10 % van je belasting teruggaaf,



ook 10 % van je welkomstpremie.

Vanuit welke hoek of van wie dan ook je geld ontvangt, het eerste wat je
doet is jezelf eerst betalen.

Door een tiende ervan opzij te zetten.

Einde preview

Voor meer informatie over dit boek , ga naar onze verbeterde website :
www.hajrobv.nl

Preview boek Moneymaker Moneymaker 3.

de bijbel voor ondernemers, geschreven door een ondernemer.

Dus jouw dagelijkse kost.

Nee, het gaat niet over GOD.

Er staat, geschreven door een ondernemer.....

JIJ LEEST ALLEEN MAAR BOEKEN DIE GESCHREVEN

ZIJN DOOR MENSEN DIE EEN EIGEN BEDRIJF HEBBEN !!

Begrijp je dat ?

Zo voorkom je dat je geest voedt met BULLSHIT.

En dat je BULLSHIT gaat modelleren.

Dus bespaar je jezelf tijd en geld.

Ok, dan even over die Ondernemersbijbel.

Het heet No Excuses, the Power of self discipline En is geschreven door
Brian Tracy



En ja die heeft een eigen bedrijf. Anders stond zijn naam hier Niet.

Het komt toch op zelf discipline neer.

En zelf discipline maakt dat jij je heel erg Goed voelt over jezelf.

Als je gaat sporten bijvoorbeeld, terwijl de meeste mensen tv aan het kijken
zijn.

Als je op zaterdag werkt, terwijl de meeste mensen weekend houden.

Als je op zondag een stap zet richting het bereiken van je doelen.

Bovenstaande 3 voorbeelden, vereisen zelf discipline van jou.

Maar over 1, 3, 5 jaar waar sta jij dan ?

En waar de meeste mensen ?

Wel's een dag gewerkt met pijn omdat je tanden afgebroken waren ?

Wel's gewerkt met 2 uurtjes slaap, de nacht ervoor ?

Wel's gewerkt zonder te hebben geslapen, de nacht ervoor ?

Het was vast makkelijker om toen, tv te gaan kijken.....

Maar dan zou ik nou voor jou een Bullshitter zijn, en niet iemand die je
respecteert.

Oh jah, koop de ondernemersbijbel. NU.

Preview boek Moneymaker Moneymaker 2.

Twee dingen waar je dagelijks je tijd aan MOET besteden Welke 2 zijn dat
?

Tv kijken en op Facebook zitten ?



Zonder BULLSHIT, dus :

SALES & DIRECT MARKETING

Als je iets verkoopt (sales), dan komt er winst binnen.

Als je goed wordt in (direct marketing), dan komt er winst binnen.

Met marketing bespaar je jezelf tijd tijdens het verkopen.

Je hoeft tijdens je presentatie niet uit te leggen wie je bent en wat je
onderneming doet.

Hoeveel uur per werkdag besteed Jij aan sales ?

Hoeveel uur per werkdag besteed Jij aan Direct Marketing ?

WAT GEBEURT ER ALS JE ALLEEN MAAR JE TIJD

BESTEEDT AAN SALES & DIRECT MARKETING ??

Heb je dan meer winst en dus meer geld ?

Einde preview

Voor meer info over dit boek van mij, ga naar www.hajrobv.nl

Preview boek Recept voor Geluk Simpel ?

Zeker, maar je moet het wel even doen,

iedere dag,

totdat je er niet meer over na hoeft te denken, en je het automatisch gaat
doen.

Even wat Geluksingredienten op een rij :

–



Kijk iedere dag comedy, minimaal een uur

–

Eet ijs, trakteer iemand op een ijsje

–

Ga sporten, lekker van je afslaan met tennis of lekker hardlopen

–

Pis in de tuin

( en als je een boete krijgt voor wildplassen, dan lach je je helemaal stuk)

–

Maak je geen zorgen, het leven is te kort daarvoor ( door bezig te blijven,
heb je geen tijd om je zorgen te maken)

–

Knuffel mensen waar je van houdt

–

Ga gezellig een kopje koffie drinken

–

Neem een kat of een ander huisdier

–

Als je geld ontvangt, spaar gelijk een deel ervan Einde preview

Preview 4, Kleine introductie met oprichting Hajro Hajro zet zich in voor
de mensen in provincie Gelderland, door mensen aan het werk te houden,



door te doneren aan Goede Doelen,

en door jou te helpen om rijker te leven.

Tegenwoordig is Hajro

een dochteronderneming van Hajro Groep.

De Hajro Groep bestaat uit 20 verschillende ondernemingen, die allemaal
deel uit maken

van 1 overkoepelende organisatie.

We hebben nou verschillende producten & diensten, en we steunen meer
dan 40 Goede Doelen.

Bezoek ons op www.hajrobv.nl

en ontdek wat we nog meer voor jou kunnen betekenen.

De previews kon je als Bonus gratis lezen.

Zo weet je beter waar mijn boeken over gaan, en welke ervan een goede
keuze is voor jou.



Wil je meer succes met

huis aan huis verkopen ?
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Het kortste boekje in de geschiedenis van boeken over verkopen misschien
?

Dan wordt het maar een bundel…



Met o.a.

→ antwoord op hoe je meer verkoopt met

huis aan huis direct sales..

–> waarom kleine winsten goed zijn

en hoe je die makkelijk toevoegt

aan wat je nu verkoopt

→ hoe je beter presteert door meer te ontspannen

→ waar je een unieke kans vindt

om een betaalbare franchise te starten

met een goede reputatie v/d onderneming met unieke producten

waarvan je er makkelijk veel verkoopt

omdat je ervaring hebt met

huis aan huis verkopen

→ advies getrasht,

het principe blijft hetzelfde

P.S. Als je lui bent en niks uit dit boek gaat doen, of denkt dat door het
alleen te lezen

je leven magisch verandert.

Dan hoef je het niet te lezen !

Hallo

mijn naam is Jasmin Hajro



ik ben op 1 september 2015 mijn eenmanszaak Hajro gestart, dat sets
wenskaarten verkoopt en doneert aan Goede Doelen.

Op 3 december 2019 heb ik er een bv van gemaakt, ik heb toen Hajro bv
opgericht.

Dat veroopt wenskaarten, cadeaugeschenken en boeken online en offline

& doneert aan 40 Goede Doelen.

Onze website is www.hajro.eu

Met offline bedoel ik huis aan huis verkopen…

Dat doe ik al meer dan 4 jaar,

het geeft me voldoening en geld.

Ik doe het graag…

Er zijn natuurlijk wel dagen geweest dat ik er geen zin in had, dat ik moe
was, te vermoeid, te uitgeput, beetje ziek en me miserabel voelde…

Vaak ging ik dan alsnog werken…

Er werd me afgeraden om advies te geven in mijn boeken over ondernemen,
vanwege mijn toenmalige omzet…

Dat advies gaan we nu trashen…

Omdat het principe hetzelfde blijft…

Dus of ik nou 100,- in een maand verdienen met huis aan huis verkopen

Of dat ik 600,- euro in een maand verdienen met huis aan huis verkopen

Of dat ik 1200,- euro verdien

met huis aan huis verkopen…



Het principe blijft hetzelfde ..

De 5 steps &

de 8 steps.

Je kent ze wel.

Je hebt ze geleerd op je sales training.

Er waren ook wel wat andere redenen

voor de lage omzet…

ik ben bestolen, getaserd en gedrogeerd…

Shit happens…

Maar dat is misschien stof voor een ander boek..

Ik raad je wel aan om camera’s te kopen en in je huis te zetten..

Als mensen geld ruiken,

dan komen ze het halen

op smerige manieren…

zoals door je te drogeren…

Anyway

hier wat cijfers…

2019

Jan 51 sales, 14 pennensales = 269,-

Feb 77 sales, 4 pennensales plus 35,- boekenroyalties =



424,-

Maa 54 sales, 5 pennensales = 275,-

Apr 33 sales = 165,-

Mei 33 sales, boekenroyalties 34,46 , bijbaan 367,63 in totaal = 567,09

Jun 2 sales, bijbaan 733,94 in totaal = 743,94

Jul 2 sales, bijbaan 1313,12 in totaal = 1323,12

Aug 22 sales = 160,-

Sept 59,5 sales = 297,50

Okt 86 sales, 2 pennensales, 1 lid abonnement twv 22,50, bijbaan,
boekenroyalties 20,- = 504,50

Nov 130 sales , 12 pennensales = 662,-

Dec 81 sales , 12 pennensales = 417,-

_________________________________________________

2020

Jan 121 sales, 10 pennensales plus 10,50 boekenroyalties

= 625,50

Dus je ziet dat ik van 33 sales in april 2019

naar 130 sales ben gegaan in december 2019.

Het principe blijft hetzelfde.

Ik heb me toen gewoon wat meer gefocust op huis aan huis verkopen en

heb meer tijd doorgebracht huis aan huis met prospects en klanten.



Maar het principe blijft hetzelfde ..

ook al heb ik 4 x meer verdient..

Zelfde stad,

zelfde mensen,

zelfde producten,

zelfde prijzen…

De 5 steps en de 8 steps.

De principe blijft hetzelfde.

Dat is wat ik van mijn coaching sessies heb geleerd…

1 focusssen op mijn corebusiness

( het verkopen van wenskaarten en cadeaubekers, huis aan huis)

2 innoveren,

de mensen meer keuze bieden

(ik heb toen verschillende designs wenskaarten voor verjaardagen
ontworpen)

Maar ik zeg het nog maar 1 x

het principe bleef hetzelfde

ook al verdiende ik 4 x meer

met huis aan huis verkopen

En 3



kleine winsten zijn juist goed (want als een aantal klanten niet meer bij je
koopt, voel je dat niet zo , want het zijn maar eurotjes) Heb je al wat
wijsheid gevonden ?

Of vind je het korte boekje teleurstellend en geen 2,99 euro waard..

Het kan je duizenden euro’s opleveren…

dat wat je zonet hebt gelezen..

Als je het ook gaat DOEN.

En trouwens, de openbaring :

met kleine winsten kun je een goed inkomen verdienen



Zie je

met 8 a 9 sales per dag…

zelfs al betaalt iedere klant je

maar 5,- euro

dan heb je al

een normaal inkomen per maand.

Je ziet ook aan het schema..

dat als je een paar uurtjes op zaterdag en een paar uurtjes op zondag



gaat lopen verkopen,

het zich opstapelt

aan het einde v/d maand…

Je weekend verdienste

kun je mooi op je Fortuin rekening zetten van je doordeweekse verdiensten
kun je leven.

En trouwens….

Je kan rusten na wat sales

5 klantjes op zaterdag en je bent vrij…

hele dag nog voor je…

5 klantjes op zondag en je bent de rest van de dag vrij…

Maar toch mooi E 50,- euro

op je Fortuin rekening

gezet.

En toch uit kunnen rusten en

leuke dingen kunnen doen.

Dat is toch veel beter.

Het is je waarschijnlijk ook geleerd

om je niet te gedragen zoals de meeste mensen

, in je sales training…



Dus een paar uurtjes op zaterdag lopen verkopen en een paar uurtjes op
zondag lopen verkopen, ieder weekend wat geld op je Fortuin rekening
zetten en je hebt een voorsprong op de meeste mensen schrijf je doelen ook
nog op

en bestudeer je verkoop vak

en je gaat naar de top

van de maatschappij en de mensen.

Dus je verkoopt meer met huis aan huis verkoop :

→ als je gefocust iedere dag gaat verkopen

→ als je doorzet wanneer je geen zin hebt en het moeilijk is

→ als je mensen verschillende varianten van je product biedt

→ als je relaties opbouwt, zodat je vaste klanten krijgt, door contact te
houden met die mensen

→ als je volgens mijn schema werkt

→ als je meer tijd huis aan huis doorbrengt met presenteren aan prospects
en klanten

→ als je ook op zaterdag en op zondag een aantal uurtjes gaat verkopen

→ als je geld spaart en kan investeren in bijvoorbeeld een bedrukte pen, die
je dan voor 1,- eurotje per stuk verkoopt want kleine winsten zijn juist goed

→ als je een flyer of folder achterlaat bij geinteresseerden , als een pro (niet
bezorgen maar achterlaten)

> als je blijft leren en je vak bestuderen

→ als je je aftrekt of klaarvingert voordat je gaat werken, want dan ben je
meer ontspannen



→ als je jogt of sport waarbij je gaat zweten, want daarna ben je gelukkiger
en meer ontspannen en dus effectiever in verkopen en volhouden en
doorzetten.

–> als je altijd doorzet, wat the fuck er ook gebeurt Dat is hoe ik van 33
sales naar 130 sales ben gegaan..

en zo zal ik van 130 sales naar 260 sales gaan…

Het principe blijft hetzelfde

en hopelijk ga je meer verkopen

huis aan huis

dankzij mijn adviezen

uit deze bundel...



2 van mijn goede dagen...Ik weet dat ik het kan & Ik weet ook dat Jij het
Kan

Ik wens je veel succes

Hierna komen nog enkele boekjes om een betaalbare franchise te vinden,

om beter te presteren door meer te ontspannen en hoe je met zo iets simpels
als een

bedrukte pen, flink wat eurotjes op

je Fortuin rekening kan zetten..

Vergeet niet om goed voor jezelf te zorgen, veel fun te hebben,

goed en regelmatig uit te rusten

en veel plezier te maken

en te genieten van je leven…

Nadat je sales hebt gemaakt dan…

Zoals Jim Rohn zegt :

If you live well, you will do well

Meer succes met een flexibele instelling
__________________________________________

‘’Beste mevrouw Verlaan,

hierbij een korte update over de stand van zaken...

Ik heb mijn houding verandert naar een flexibele instel ing...

En heb besloten al e hulp aan te vragen en aan te nemen die er is,



en naast het bedrijf enkele dagen in loondienst te gaan werken.

Ik heb een bijzondere bijstand, meedoenregeling en GarantVerzorgd
aangevraagd...

Vreemd genoeg zijn ze al edrie afgewezen.

Ik heb daarnaast ook een gewone bijstand aangevraagd, en heb mijn
gesprekken met de arbeidsconsulente en de inkomenconsulente gehad,

en al e stukken aangeleverd. Ze beslissen over 6 a 7 weken.

Zoals u kunt zien op mijn lopende Direct rekening, werk ik al enige weken
part time bij Rabelink , als lader/losser, via Randstad.

Uit eigen initiatief.

Ik ga ook weer gesprekken hebben met GGnet, en heb gesprekken met de
buurtcoach Marc Niels.

We hadden Hajro als dochteronderneming toegevoegd aan Energie Nu, het
bedrijf van mijn zusje.

Zodat de naam behouden bleef en ik in mijn vrije tijd eraan kon werken..

Om uiteindelijk een doorstart te maken.

Het ging op zich prima, ik werkte enkele dagen bij Rabelink & verkocht
daarnaast ook mijn wenskaartjes.

Omdat ook mijn zusje een bijstand heeft aangevraagd, ze is inmiddels
zwanger van haar 2de kindje,

was het beter dat ze zich uitschreef bij de KvK....

Beter voor het regelen van inkomen en woning.

Ik zal dus in de aankomende 12 maanden mijn Hajro BV



oprichten,

en ik blijf daarbij in loondienst werken.....

Hopelijk kan ik in de tussentijd als energieadviseur aan het werk gaan,

dat werk kan ik jarenlang volhouden en ik kan er veel meer mee verdienen,
heb ook 3 jaar ervaring in de verkoop, (er zijn mogelijkheden om dat te
doen met een basisloon) & ik zou het uiteindelijk ook namens mijn BV
kunnen blijven doen.

Al ereerst moet ik mijn moeder fatsoenlijk kostgeld betalen (ik loop
daarmee maanden achter, er was niet genoeg geld voor)

dat hoort minimaal 250,- euro per maand te zijn.

Daarna zal ik mijn openstaande nota's betalen, in termijnen.

Dus na het kostgeld, zal ik mijn lopende Basis rekening aanzuiveren,

en daarna agenderen dat er 150,- per maand naar de Rabo
financieringmaatschappij gaat voor mijn Doorlopend Krediet.

En de rest v/d nota's in termijnen voldoen.

Bedankt voor uw geduld tot nu toe.

Mijn excuses dat het zo lang duurt.

Ik doe wat ik kan.

Ik vond het wel zo fatsoenlijk om u te berichten over de stand van zaken,

de vooruitgang kunt u volgen op mijn Direct rekening.

Met vriendelijke groeten,

Jasmin Hajro ‘’



De bio van auteur Jasmin Hajro, even kennis maken

Hallo beste lezer,

hoe gaat het ?

Bedankt voor kopen van boekje Recept voor Geluk.

Mijn naam is Jasmin Hajro, ik ben geboren op 6 juli 1985 in Bosnie.

Als vluchtelingen kwamen we naar Nederland, 21 jaar geleden.

Na school te hebben doorlopen & verscheidene banen...

Heb ik op 17 december 2012, mijn eerste onderneming opgericht:
beleggingsbedrijf Jasko.

Na een succesvol eerste jaar, heb ik helaas de onderneming moeten sluiten.

Na een korte periode van rust, ww en tijdelijk werk. Begon ik weer als
ondernemer.

Op 1 september 2015, heb ik onderneming Hajro opgericht.



Sinds het begin is de kernactiviteit, het verkopen van setjes

wenskaarten, deur tot deur.

Tegenwoordig is het assortiment uitgebreid.

Met o.a. de verkoop van mijn 10 boeken.

De royalties van mijn boeken worden gedoneerd aan het Goede Doel :
stichting Giveth Life.

Mijn onderneming heet tegenwoordig Hajro Groep, en bestaat uit 20
verschillende dochterondernemingen, die onderdeel zijn van 1
overkoepelende organisatie.

Voor meer informatie over mijn onderneming & de stichting, ga naar
www.hajrobv.nl

2 Juni alweer….

De tijd gaat zo snel….

Eigenlijk was mei een goede maand….

Op wat dingen na…

Maar tjah,

het leven heeft een positieve kant en een negatieve kant…

Toch maar weer begonnen aan een nieuw boekje…

nummer 27

mijn 27ste boekje…

Laten we er iets meer dan een ‘’boekje ‘’

van maken…



Zo’n 100 pagina’s

met ervaringen uit het echte leven

en misschien ook wat waardevols voor jou…

misschien zit er wel een ‘’gouden les’’

in verborgen…..

Ik heb ook goed nieuws voor je…

Misschien is mijn 26ste boek :

Gewoon doorgaan

wel een van mijn beste….

Ik heb er mijn best op gedaan en er werk van gemaakt.

Het kwam door wat ik een keer las

over een schrijftser

die paranoide wakker wordt

met de gedachte dat haar nieuwe boek

beter moet zijn dan de vorige

want anders

voldoet ze niet aan de verwachtingen van haar lezers haar klanten.

Dus ik heb mijn 26ste boek :

Gewoon doorgaan

ook mijn beste proberen te maken


