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Kick-ass Jesper Buch Hent PDF Jesper Buch sad i 2000 i Oslo og havde lyst til en pizza. Han ledte efter et
pizzeria på nettet, men forgæves. Det fødte ideen til det, der senere blev Just-Eat.dk. Utallige timer i en

pizzalugtende Toyota Sports Van, et konstant pres og en medfødt iværksætterånd førte ham sammen med sit
hold gennem både op- og nedture, og da han 10 år senere solgte sin andel af selskabet, var Just-Eat en

international kæmpesucces i milliardklassen.

Jesper fortæller uden filter om en hæsblæsende ungdom, et opgør med sin alkoholiserede far og historien om
Just-Eat. Gennem fortællingen om Just-Eat og dens helt særlige succes-stemning videregiver han sine bedste
råd til andre iværksættere. Fra hvordan man knuser konkurrenter og til at måtte overdrage styringen til en ny

direktør efter otte år stort set uden en fridag. Om motivation, vilje og venskab. Whatever it takes.
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