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PRZEMIANA BŁĘKITNEGO OCEANU
Buduj pewność siebie, kreuj nowe możliwości
i wzrastaj poza konkurencją
Nowa książka autorów, którzy podarowali nam jedną z najbardziej
ikonicznych i wpływowych książek poświęconych strategii, jakie w ogóle
zostały napisane, książkę, która na zawsze zmieniła język biznesowy,
wprowadzając ważne pojęcia „czerwonych oceanów” i „błękitnych oceanów”. Tym razem duet Kim i Mauborgne dogłębnie analizuje i porównuje
sukcesy oraz porażki „błękitnooceanicznych” projektów realizowanych
na całym świecie, w różnych branżach, ukierunkowanych zarówno na
klientów indywidualnych (B2C), jak i biznesowych (B2B), w segmencie
publicznym, non profit i w sektorze rządowym. Ich nowa książka krok po
kroku pokazuje, jak liderzy w różnych branżach i organizacjach dokonali
przemian w swoich firmach.

Patroni:

■
■

■

cena 59,90 zł

STRATEGIA
BŁĘKITNEGO
OCEANU.
POCZĄTEK

STRATEGIA
BŁĘKITNEGO
OCEANU

Zbiór najlepszych artykułów
autorstwa W. Chan Kima
i Renée Mauborgne poświęconych strategii błękitnego
oceanu, które pierwotnie ukazały się na łamach magazynu
„Harvard Business Review”.
Ta książka pozwala przeanalizować ten model w nowym
kontekście i rzuca nowe światło na schematy i narzędzia
w nim zawarte.

Strategia błękitnego oceanu
podważa dogmaty o tym,
co trzeba robić, by wygrywać
na rynku. Znajdziesz tu opisy
ponad 150 posunięć strategicznych w 30 branżach
na przestrzeni ponad 100
lat wykazujące, że trwały
sukces nie bierze się z walk
z konkurencją, lecz ze stworzenia własnego błękitnego
oceanu – nowej przestrzeni
rynkowej.

■
■
■
■
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EAN 978-83-8087-066-6
350 stron ■ oprawa miękka

EAN 978-83-8087-350-6
258 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł

■
■
■
■

EAN 978-83-8087-400-8
352 strony
oprawa miękka
cena 54,90 zł

TIMOTHY FERRISS

www.mtbiznes.pl

PLEMIĘ MENTORÓW
11 pytań do najlepszych na świecie
Wszyscy potrzebujemy mentorów. Tym razem Tim Ferriss, biznesmen,
pisarz i eksperymentator, przepytał ponad stu ekspertów z różnych dziedzin. Podzielili się oni swoimi przepisami na sukces, szczęście czy sens
życia. Plemię mentorów zawiera m.in. porady od elitarnych sportowców,
takich jak Maria Szarapowa, modele myślowe fenomenalnych pokerzystów czy życiową ściągawkę współzałożyciela Dropboksa.
Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem albo szansą stoisz, w tej
książce znajdziesz coś, co ci pomoże stawić temu czoło. Jeśli spośród
140 przedstawionych w książce profili spodoba ci się 70, to być może
17 z nich odmieni twoje życie.

Patroni:
■
■
■
■

4-GODZINNY
TYDZIEŃ PRACY
Uwolnij się od schematu
od 9 do 17. Dołącz do
niezależnych finansowo
■
■

EAN 978-83-7746-107-5
484 strony ■ oprawa miękka

4-GODZINNE CIAŁO
Niezwykły poradnik, jak
szybko: zrzucić wagę, stać się
niedoścignionym kochankiem i superczłowiekiem

■
■

cena 49,90 zł

EAN 978-83-8087-408-4
628 stron
oprawa miękka
cena 54,90 zł

■

EAN 978-83-8087-478-7
628 stron ■ oprawa miękka

cena 49,90 zł

Taktyki, zwyczaje i nawyki
milionerów, ikon popkultury i ludzi wybitnych

Totalny poradnik jak żyć
i osiągać nieprzeciętne wyniki
w każdej dziedzinie
■

■

NARZĘDZIA TYTANÓW

4 GODZINY, BY ZOSTAĆ
MISTRZEM NIE TYLKO
W KUCHNI

■

EAN 978-83-8087-560-9
672 strony ■ oprawa miękka

■
■

cena 59,90 zł

■

EAN 978-83-8087-244-8
767 stron ■ oprawa miękka

■

cena 54,90 zł
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JON GORDON

www.mtbiznes.pl

POTĘGA
POZYTYWNEGO
PRZYWÓDZTWA

NIE NARZEKAJ!
Pozytywne sposoby pozbycia się negatywnej
energii w pracy

Dobry szef –
lepszy pracownik

Kiedy ludzie przestają narzekać,
poświęcają mniej czasu i energii na
roztrząsanie problemów, a zdecydowanie więcej na znalezienie rozwiązań.
Czerpiąc z doświadczeń prawdziwej
firmy, która opracowała i wdrożyła
program zakazujący narzekania, Jon
Gordon snuje pasjonującą opowieść,
naszpikowaną nowatorskimi pomysłami i praktycznymi strategiami, które
kształtują pozytywnie nastawionych
liderów, a co za tym idzie – pozytywnie
nastawione zespoły i organizacje.

Jon Gordon dzieli się z czytelnikami tym,
czego nauczył się podczas wywiadów
z najwybitniejszymi liderami dzisiejszych
czasów, kreśląc przy tym kompleksowy
model pozytywnego przywództwa, oparty
na sprawdzonych zasadach, przekonujących historiach, praktycznych pomysłach
oraz konkretnych działaniach. Dzięki nim
każdy może stać się pozytywnym liderem.

Patroni:

■

■

EAN 978-83-8087-282-0
160 stron ■ oprawa miękka

■

AUTOBUS ENERGII

OBÓZ TRENINGOWY

MECZ WYGRYWA SIĘ W SZATNI

Zatankuj swój bak paliwem radości

Co najlepsi robią lepiej
niż ktokolwiek inny

7 przykazań lidera jak stworzyć
zwycięski zespół w życiu i biznesie

■
■

4

EAN 978-83-8087-330-8
238 stron ■ oprawa miękka

cena 39,90 zł

■

EAN 978-83-8087-586-9
184 strony ■ oprawa miękka

■

■
■

cena 34,90 zł

■

EAN 978-83-8087-600-2
150 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 34,90 zł

■

EAN 978-83-8087-129-8
192 strony ■ oprawa miękka

■

■

cena 34,90 zł

cena 29,90 zł

JIM COLLINS

www.mtbiznes.pl

OD DOBREGO DO WIELKIEGO

WIELCY Z WYBORU

JAK UPADAJĄ GIGANCI

Czynniki trwałego rozwoju
i zwycięstwa firm

Niepewność, chaos, łut szczęścia.
Dlaczego niektóre firmy święcą triumfy
pomimo niesprzyjających okoliczności

I dlaczego niektóre firmy
nigdy się nie poddają

■
■

EAN 978-83-8087-401-5
292 strony ■ oprawa miękka

■
■

cena 64,90 zł

■

EAN 978-83-8087-565-4
232 strony ■ oprawa miękka

■
■

cena 59,90 zł

■

EAN 978-83-8087-636-1
224 strony ■ oprawa miękka

■

cena 44,90 zł

OD CELU DO WYNIKU
Siła mechanizmów katalitycznych w biznesie
Mechanizmy katalityczne to mobilizujące narzędzia menedżerskie, które
łączą bieguny ambicji i realizacji, to kluczowe ogniwa pomiędzy naszymi
pobudkami a skutecznym działaniem, to instrumenty, które pozwalają
liderom przekształcać wzniosłe aspiracje w konkretną rzeczywistość.
Collins omawia to proste, a jednak niezwykle skuteczne, niezbiurokratyzowane narzędzie menedżerskie. Z jego badań wynika, że tylko niewielki
odsetek firm – szacunkowo między 5 a 10 procent – wykorzystuje
mechanizmy katalityczne. Biorąc pod uwagę ich skuteczność, można
przypuszczać, że są one najbardziej niedocenianą praktyką menedżerską,
która pomaga organizacjom przekuwać cele w rezultaty.

Patroni:

■
■
■
■

EAN 978-83-8087-292-9
72 strony
oprawa miękka
cena 32,90 zł
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BRIAN TRACY
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ZWYCIĘŻAJ
W BIZNESIE

ZAPANUJ NAD
CZASEM I ZOSTAŃ
PANEM SWOJEGO
ŻYCIA

Strategie i taktyki
wojenne na biznesowym polu walki

Poznaj 10 typów czasu
i efektywnie reaguj
na wyzwania

Brian Tracy udowadnia, że te same
zasady, które pomagały dowódcom
zwyciężać podczas militarnych
kampanii, mogą również być zastosowane, aby osiągnąć sukces w życiu
zawodowym i prywatnym. To książka
pełna cennych porad, dzięki którym
zdobędziesz praktyczne umiejętności
i odkryjesz mapę pozwalającą na
uwolnienie potencjału i osiągnięcie każdego celu, jaki przed sobą
postawiłeś.

■
■
■
■

W tej przełomowej książce Tracy przedstawia wyjątkowy pomysł na to, CZYM i KIEDY
należy się zajmować, a także metodę
zarządzania najróżniejszymi szczegółami
naszego życia. Znajdziesz tu zbiór prostych
kroków, dzięki którym można wskazać
najlepszy moment dla każdego zadania,
i stworzysz warunki dla optymalnej
produktywności.

EAN 978-83-8087-287-5
310 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł

■
■
■
■

EAN 978-83-8087-217-2
258 stron
oprawa miękka
cena 42,90 zł

BĄDŹ MĄDRZEJSZY

TAJNIKI
ZARZĄDZANIA
PIENIĘDZMI

Naucz się myśleć i działać jak ludzie sukcesu
Przeciętny człowiek wykorzystuje
zaledwie około dwóch procent
swoich kompetencji intelektualnych.
Jeśli marzysz o lepszej przyszłości,
powinieneś najpierw zmienić i udoskonalić swoje myślenie – zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w tej książce. Znajdziesz tu proste, ale skuteczne
metody aktywizacji własnych naturalnych talentów i uzdolnień, dzięki
którym wykonasz skok w kierunku
realizacji swoich marzeń.

Jak osiągnąć
wolność finansową
Brian Tracy i Dan Strutzel zajmują
się w tej książce zarówno prawami,
jak i mitami dotyczącymi pieniędzy.
Przyświeca im jeden cel: raz na zawsze
skończyć z dezorientacją w kwestii
pieniędzy i zaprezentować najważniejsze prawdy na ten temat, żeby każdy
człowiek mógł odnaleźć swoją ścieżkę
do bogactwa i szczęścia.

Patroni:
■
■
■
■
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EAN 978-83-8087-084-0
188 stron
oprawa miękka
cena 39,90 zł

■
■
■
■

EAN 978-83-8087-384-1
268 stron
oprawa miękka
cena 46,90 zł

BRIAN TRACY

www.mtbiznes.pl

ZJEDZ TĘ ŻABĘ!

POCAŁUJ TĘ ŻABĘ!

PAKIET

21 metod podnoszenia wydajności
w pracy i zwalczania skłonności do
zwlekania

12 metod zamiany problemów
w sukcesy – w pracy i w życiu
prywatnym

Zjedz tę żabę!
+ Workbook (zeszyt ćwiczeń)
■

■
■

EAN 978-83-8087-251-6
132 strony ■ oprawa miękka

■
■

cena 29,90 zł

■

EAN 978-83-8087-249-3
160 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 34,90 zł

■

EAN 978-83-8087-252-3
104 strony (workbook) + 132 strony
cena 39,90 zł

■

oprawa miękka

ZAMKNIJ SIĘ I DZIAŁAJ!

POTĘGA OSOBISTEGO UROKU

MÓW I ZWYCIĘŻAJ

7 kroków do realizacji celów

Jak zjednywać sobie ludzi

Jak perswazyjnie prezentować
w każdej sytuacji

■
■

EAN 978-83-8087-134-2
80 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 29,90 zł

■

EAN 978-83-8087-345-2
120 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 29,90 zł

■

EAN 978-83-6173-242-6
184 strony ■ oprawa miękka

■

cena 39,90 zł
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JOHN C. MAXWELL
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CZASEM WYGRYWASZ, A CZASEM
SIĘ UCZYSZ. DLA NASTOLATKÓW
Jak porażkę zmienić w sukces
W tej odsłonie swojego bestsellera Maxwell pomaga młodym czytelnikom w rozwijaniu jedenastu umiejętności niezbędnych zwycięzcy i pokazuje wszystkim nastolatkom – począwszy od przeciętnych uczniów,
poprzez kapitanów drużyn sportowych, a na przyszłych liderach biznesu
skończywszy – jak w każdej porażce dostrzec szansę na przyszły sukces.
Maxwell dzieli się w niej refleksjami na temat własnych niepowodzeń,
przedstawia interaktywne ćwiczenie polegające na prowadzeniu dziennika i przytacza zupełnie nowe historie o wpływowych ludziach, takich
jak przedsiębiorca Steve Jobs czy laureatka Pokojowej Nagrody Nobla
Malala Yousafzai. To książka dla wszystkich młodych ludzi wkraczających
w dorosłość, dzięki której nauczą się wyciągać wnioski z niepowodzeń.

Patroni:
■
■

EAN 978-83-8087-276-9
169 stron ■ oprawa miękka

■

cena 39,90 zł

KSZTAŁTOWANIE LIDERÓW

SIĘGAJ PO ZŁOTO

Jak pomóc innym w pełni
wykorzystać swój potencjał

26-tygodniowy program rozwoju
zdolności przywódczych

WSZYSCY SIĘ KOMUNIKUJĄ,
NIEWIELU POTRAFI SIĘ
POROZUMIEĆ
Sekrety technik komunikacji
ludzi sukcesu

■
■
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EAN 978-83-8087-348-3
200 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 39,90 zł

■

EAN 978-83-8087-260-8
232 strony ■ oprawa miękka

■
■

cena 34,90 zł

■

EAN 978-83-8087-307-0
256 stron ■ oprawa miękka

■

cena 34,90 zł

KEN BLANCHARD

www.mtbiznes.pl

NOWY
JEDNOMINUTOWY
MENEDŻER
■
■

EAN 978-83-7746-944-6
100 stron ■ oprawa miękka

JEDNOMINUTOWY MENTOR

ZESPOLE, DO DZIEŁA!

Jak znaleźć mentora i pracować z nim –
i dlaczego warto nim zostać

Czas na wspólne wyzwania

■
■

cena 24,90 zł

PATRICK LENCIONI

■

■

EAN 978-83-8087-245-5
176 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 29,90 zł

■

EAN 978-83-7746-979-8
160 stron ■ oprawa miękka

■

cena 24,90 zł

PIĘĆ DYSFUNKCJI
PRACY ZESPOŁOWEJ

PRZEZWYCIĘŻANIE PIĘCIU DYSFUNKCJI PRACY ZESPOŁOWEJ

TRZY KLUCZOWE CECHY
IDEALNEGO CZŁONKA ZESPOŁU

Opowieść o przywództwie

Praktyczny przewodnik dla liderów,
menedżerów, moderatorów

Narzędzia do rekrutacji
i rozwoju pracowników

■
■

EAN 978-83-8087-107-6
250 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 39,90 zł

■

EAN 978-83-8087-106-9
152 strony ■ oprawa miękka

■
■

cena 36,90 zł

■

EAN 978-83-8087-151-9
244 strony ■ oprawa miękka

■

cena 39,90 zł
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ŚWIATOWE BESTSELLERY BIZNESOWE
MARCUS BUCKINGHAM
CURT COFFMAN
Po pierwsze złam
wszelkie zasady

MARCUS BUCKINGHAM
Wykorzystaj swoje
silne strony

Co najwięksi menedżerowie na świecie robią
inaczej

Buckingham dał początek ruchowi
wykorzystywania swoich silnych stron,
który obecnie szeroką falą rozlewa się
po świecie – od firm prywatnych po
organizacje rządowe i edukacyjne. W tej
książce odpowiada na kluczowe pytanie:
jak użyć swoich silnych stron, aby
uzyskać jak największy sukces w pracy?
Przedstawia cztery strategie, dzięki którym odkryjesz nie tylko swoje talenty, ale
i talenty swoich współpracowników.

Oparta na obszernym materiale
empirycznym książka pokazuje, że
istnieje coś, co łączy wszystkich odnoszących sukces menedżerów – jest
tym elastyczność w podchodzeniu do
sytuacji i ludzi, przekraczanie i łamanie
utartych zasad. Autorzy proponują
model zarządzania, który pozwoli na
wprowadzenie decydujących o sukcesie zmian, zwiększenie kreatywności
pracowników i zadowolenia klientów
oraz osiągnięcie lepszych zysków.

Patron:

■
■

www.mtbiznes.pl

EAN 978-83-8087-373-5
352 strony ■ oprawa miękka

Użyj dźwigni swojego talentu

Patron:
■

■

cena 59,90 zł

■

PETER F. DRUCKER

Jak następna fala innowacji wpłynie na gospodarkę,
biznes i nas samych

Skuteczny menedżer ma kardynalne
znaczenie dla rozwoju organizacji, czy będzie nią biznes, agenda
rządowa, laboratorium badawcze,
szpital czy jednostka wojskowa. Dla
osiągnięcia sensownej efektywności
nie wystarczy być inteligentnym,
ciężko pracować i znać się na rzeczy.
Efektywność to coś odrębnego, coś
innego. Składa się na nią pewna suma
nawyków i zabiegów, które przedstawia i omawia ta książka.
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EAN 978-83-8087-242-4
238 stron ■ oprawa miękka

Czołowy ekspert w dziedzinie innowacji
wyjaśnia, co czeka świat: jakie nowości
i przeszkody pojawią się w ciągu najbliższych dziesięciu lat i jak się wśród nich
poruszać. Szczególną uwagę poświęca
konkretnym dziedzinom, które w największym stopniu będą kształtować naszą gospodarczą przyszłość – robotyce,
bezpieczeństwu informatycznemu,
następnemu etapowi rozwoju dużych
zbiorów danych i temu, jak w przyszłości technologia cyfrowa wpłynie na
pieniądze i rynki.
■

■

cena 49,90 zł

cena 39,90 zł

Świat przyszłości

Efektywności można się
nauczyć

■

■

ALEC ROSS

Menedżer skuteczny

■

EAN 978-83-8087-257-8
248 stron ■ oprawa miękka

■

EAN 978-83-8087-148-9
369 stron ■ oprawa miękka

■

cena 54,90 zł

www.mtbiznes.pl

■

NOWE TECHNOLOGIE

www.poltext.pl

SYLWIA ŻÓŁKIEWSKA
MAŁGORZATA RYCHARSKA
NOEMI GRYCZKO

CLAYTON CHRISTENSEN,
TADDY HALL, KAREN DILLON,
DAVID DUNCAN

Biznes w świecie mobile

Nie licz na szczęście

Jak zaprojektować,
wykonać i wypromować
aplikację mobilną

nominacja
do nagrody
ECONOMICUS
2018

To pierwsza na polskim rynku
książka, która w sposób kompleksowy przedstawia, jak przystąpić do
tworzenia aplikacji lub gry mobilnej
na platformy Android i iOS. W przystępny sposób prowadzi przez cały
proces tworzenia aplikacji: projektowanie, produkcję, promocję i utrzymanie aplikacji. Dowiedz się między
innymi, czego oczekują klienci i jakie
są najnowsze trendy mobile.

■
■

EAN 978-83-7561-866-2
138 stron ■ oprawa miękka

Opowieść o innowacjach
i wyborach klientów
Autorzy twierdzą, że sukces innowacji
zależy nie od wiedzy na temat samych
klientów, lecz raczej od wiedzy na
temat stojących przed nimi wyzwań.
Opracowana przez nich teoria zadań to
nowa nadzieja dla firm, które pragną się
rozwijać, ale mają już dość poszukiwania dobrych rozwiązań po omacku.

Patroni:

■
■

cena 39,90 zł

■

EAN 978-83-8087-277-6
310 stron ■ oprawa miękka

■

cena 52,90 zł

CHRIS SKINNER

ERIC SIEGEL

Nasza czwarta rewolucja

Wprowadzenie
do analizy prognostycznej

Cyfrowi ludzie

Technologie cyfrowe całkowicie zmieniły sposób, w jaki się komunikujemy,
pracujemy, kupujemy i sprzedajemy
oraz spędzamy wolny czas, a sztuczna
inteligencja szybko wdarła się do
świata biznesu, zmuszając firmy do
tworzenia innowacyjnych modeli
działania. O tym, czym jest czwarta
rewolucja – rewolucja transformacyjna – i jak duże zmiany za sobą
niesie, przeczytasz w tej książce. Nie
unikniemy cyfrowej rewolucji, jedyne,
co możemy zrobić, to się dostosować.
Jak? Odpowiedź zna Chris Skinner.

■
■

EAN 978-83-7561-717-7
400 stron ■ oprawa miękka

Prognozuj

Wiodący ekspert w dziedzinie analizy
prognostycznej pokazuje, w jaki sposób
to działa i jak codziennie wpływa na
życie każdego z nas. Wyjaśnia, w jaki
sposób firmy wykorzystują potencjał
wielkich zbiorów danych, by przewidywać ludzkie zachowania, także i twoje.
Dzięki tej książce dowiesz się między
innymi, jak ograniczać ryzyko, zwiększać
sprzedaż czy optymalizować media
społecznościowe.

Patron:

■
■

cena 54,90 zł

■

EAN 978-83-8087-258-5
410 stron ■ oprawa miękka

■

cena 54,90 zł
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DONALD MILLER
Zbuduj skuteczny
przekaz dla swojej marki

Era cyfrowa

Klienci kupują, ponieważ zachęcają
ich do tego właściwie dobrane słowa,
a dzięki tej książce nauczysz się, jak
opowiadać o swojej marce prosto
i skutecznie. W efekcie potencjalni
odbiorcy dostrzegą zalety, jakie
przyniesie im korzystanie z twoich
produktów, pomysłów czy usług.

Philip Kotler ponownie łączy siły
z Hermawanem Kartajayą i Iwanem
Setiawanem: tym razem analizują
zaawansowane technologie, by się
dowiedzieć, kim są konsumenci i w jaki
sposób podejmują decyzje. Ich książka
przygotuje cię do skoku naprzód bez
potrzeby wcześniejszego zdobywania
wiedzy z zakresu analityki czy informatyki. Znajdziesz tu praktyczne porady
i intuicyjne wyjaśnienia, które można
natychmiast zastosować.

Patroni:

■

Patroni:

EAN 978-83-8087-419-0
248 stron ■ oprawa miękka

cena 49,90 zł

■

EAN 978-83-8087-190-8
218 stron ■ oprawa miękka

■

cena 44,90 zł

MIROSŁAW BUJKO
SEBASTIAN HEJNOWSKI

Red. GRZEGORZ MAZUREK

Siła narracji
marketingowej

Planowanie, narzędzia,
praktyka

Jak właściwe słowa pozwalają
sprzedać produkt, zmienić wizerunek firmy czy pozyskać wyborców

Programmatic, sztuczna inteligencja, media
społecznościowe, wreszcie mobile i wideo.
Dzięki tej książce będziesz działać w marketingu internetowym konsekwentnie, kreatywnie
i skutecznie. Pomogą ci w tym najwybitniejsi
eksperci współpracujący z uznanymi firmami
i instytucjami, takimi jak T-Mobile czy GoldenSubmarine. Poznasz wartościowe techniki
i aplikacje, które pozwolą analizować efekty
twoich działań marketingowych, wpłyną na
poprawę satysfakcji klientów, a w efekcie
przyspieszą wzrost twojej firmy.

E-Marketing

Marketingowe doświadczenie Sebastiana
Hejnowskiego wraz z kunsztem literackim
Mirosława Bujko dały niezwykłą opowieść o sile
słowa. Literatura świadoma marketingu lepiej
się sprzedaje, marketing świadom literatury
lepiej sprzedaje. Owocem tak pojętej wymiany
interesów jest niniejsza książka, napisana z myślą o „marketerach języka”, którzy przy pomocy
słów muszą wypełnić zadania sprzedażowe,
zmienić wizerunek czy kształtować w pożądany sposób opinię publiczną.
■
■
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■
■

www.poltext.pl

PHILIP KOTLER
HERMAWAN KARTAJAYA
IWAN SETIAWAN
Marketing 4.0

Model StoryBrand

■

■

EAN 978-83-8087-606-4
260 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 42,90 zł

■

EAN 978-83-7561-965-2
488 stron ■ oprawa miękka

■

cena 59,90 zł

www.mtbiznes.pl

■
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■

KOMUNIKACJA

VANESSA VAN EDWARDS
Złam szyfr ludzkich zachowań
Zyskaj społeczne supermoce
Van Edwards udowadnia, że proces zdobywania przyjaciół i zjednywania ludzi
można opisać naukowo i jednocześnie niezwykle wciągająco. Złamanie kodu ludzkich zachowań pozwala w odpowiedni sposób kształtować nie tylko własne czyny,
ale również interakcje i relacje. Jej książka zawiera proste, ale niezwykle skuteczne
narzędzia, wzory i schematy, dzięki którym można się dogadać właściwie z każdym.
Dzięki nim interakcje w domu, w pracy i w innych sytuacjach społecznych w końcu
przestaną być wyzwaniem. Oprócz tego nauczysz się robić lepsze pierwsze
wrażenie, szybciej nawiązywać relacje i łatwiej pozyskiwać zaufanie drugiej strony
podczas negocjacji, rozmów kwalifikacyjnych, przyjęć czy wystąpień publicznych.

Patroni:
■
■

EAN 978-83-8087-347-6
368 stron ■ oprawa miękka

■

cena 52,90 zł

WOJCIECH BUDZYŃSKI

INGA BIELIŃSKA, ZOFIA JAKUBCZYŃSKA

Public Relations

Jeden na jeden

Wizerunek. Reputacja. Tożsamość

Odważne rozmowy
z pracownikami

Praktyczny przewodnik
działań PR w zakresie
współpracy z prasą oraz
innymi mediami. Obejmuje
między innymi temat
komunikacji wewnętrznej
i komunikacji kryzysowej,
sponsoringu, lobbingu,
wprowadzania zasad ładu
korporacyjnego oraz
innych działań wpływających na kształtowanie
pożądanego wizerunku.

■
■

EAN 978-83-7561-291-2
298 stron ■ oprawa miękka

W tej książce znajdziesz
rzeczywiste dialogi, praktyczne wskazówki oraz
opisy doświadczeń polskich
liderów, a wszystko to okraszone szerszym kontekstem
teoretycznym, pozwalającym
lepiej zrozumieć zagadnienia
rozmów menedżerskich.

Patroni:

■
■

cena 44,90 zł

■

EAN 978-83-8087-603-3
352 strony ■ oprawa miękka

■

cena 46,90 zł
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ANTHONY IANNARINO
Jedyny podręcznik
sprzedaży, jakiego
potrzebujesz

JOSIANE CHRIQUI FEIGON

Autor skupia się na tym, co łączy
wszystkich skutecznych sprzedawców
na świecie: na ich celach i umiejętnościach i opisuje szczegółowo
dziewiętnaście z nich. Bez względu na
to, czy obsługujesz wielkie korporacje,
małe firmy, czy klientów indywidualnych, będziesz wracał do tej książki po
sprawdzoną wiedzę, wypróbowane
strategie i użyteczne wskazówki.

Dzięki wprowadzeniu kilku prostych
zmian telesprzedawcy będą mogli
powstrzymać masowe odkładanie
słuchawki i lawinę odmów, a większość
kontaktów przekształcić w nowych klientów i sﬁnalizowane sprzedaże. Książkę
tę powinien przeczytać każdy lider ﬁrmy
lub działu sprzedaży, który potrzebuje
skutecznego i wydajnego zespołu
sprzedawców.

Techniki skutecznej
sprzedaży przez
telefon i internet

Patroni:
■
■

EAN 978-83-8087-380-3
218 stron ■ oprawa miękka

■
■
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■
■

cena 49,90 zł

■

EAN 978-83-8087-390-2
348 stron ■ oprawa miękka

■

cena 39,90 zł

BRIAN TRACY

ROBERT GRZYBEK

Psychologia sprzedaży

Magia sprzedaży

Poznaj ludzkie myślenie, prawdziwe
motywy kupowania oraz sprawdzone, najskuteczniejsze techniki
sprzedaży i perswazji. W tej książce
znajdziesz praktyczne metody i techniki sprzedaży, w tym warsztatowe
„działania do przećwiczenia”. Dzięki
nim nauczysz się opanowywać
wiele różnych sytuacji handlowych
i potęgować swoją kreatywność.
Stosując zasady i techniki zawarte
w Psychologii sprzedaży, staniesz się
supersprzedawcą – i to bez względu
na to, jakie produkty czy usługi
oferujesz.

Teoria ewolucji technik sprzedaży
przenika się tutaj z praktycznymi
przykładami i ćwiczeniami, a co
najważniejsze – z tej książki naprawdę
można się wiele nauczyć, bo jest
w niej ponad trzydzieści ćwiczeń,
dwa testy oraz mnóstwo anegdot,
w większości zbieranych w polskich
realiach biznesowych ostatniego
dwudziestopięciolecia. Autor uczy,
jak sprzedawać etycznie, ale jednocześnie część miejsca w książce
poświęca na naukę samoobrony
przed naciągaczami i oszustami.

EAN 978-83-7746-335-2
218 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 44,90 zł

■

EAN 978-83-8087-240-0
280 stron ■ oprawa miękka

■

cena 39,90 zł

www.mtbiznes.pl

■

PSYCHOLOGIA BIZNESU

www.poltext.pl

Retoryka negocjacji

Książka skierowana jest przede wszystkim do biznesmenów, handlowców,
menedżerów, polityków i negocjatorów,
ale zawarte w niej rady okażą się cenne
tak naprawdę dla każdego – wszyscy
w końcu uczestniczymy w negocjacjach.
Dawson omawia taktyki stosowane
przez doświadczonych negocjatorów
oraz metody ich kontrowania. Dowiesz
się, jak osiągnąć sukces, pozostawiając
równocześnie drugą stronę z poczuciem
wygranej.

Negocjujemy wszyscy, każdego dnia,
nie zawsze będąc tego świadomym.
W tej książce znajdziesz aż 31 scenariuszy negocjacyjnych opracowanych
na podstawie warsztatów. Nieważne,
czy jesteś studentem, pracownikiem
dużej korporacji czy prezesem firmy
– ten podręcznik pomoże ci przećwiczyć i podnieść twoje kompetencje
z zakresu negocjacji. Do książki dołączona jest płyta CD ze scenariuszami
w formie edytowalnych plików.

■
■
■

NEGOCJACJE

ROGER DAWSON
Sekrety negocjacji
dla biznesmenów

red. AGNIESZKA
BUDZYŃSKA-DACA
EWA MODRZEJEWSKA

■

■

EAN 978-83-7561-753-5
288 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł

■
■
■
■

EAN 978-83-8087-407-7
280 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł

CHRIS VOSS, TAHL RAZ

GRZEGORZ ZAŁUSKI

GRZEGORZ ZAŁUSKI

Negocjuj, jakby od tego
zależało twoje życie

PAKIET: książka + karty

Negocjacyjne zoo
KARTY

Nigdy nie idź na kompromis

Negocjacyjne zoo. Strategie
i techniki negocjacji w pigułce

Były negocjator FBI zdradza techniki negocjacji,
które sprawdzają się nawet w najtrudniejszych
sytuacjach.

Praktyczny podręcznik z kolorowymi mapami
strategii negocjacyjnych uzupełniony o karty
do negocjacji.

■
■

EAN 978-83-8087-222-6
300 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 44,90 zł

■

EAN 978-83-8087-607-1
116 stron + 56 kart ■ oprawa twarda

Talia 56 kart strategicznych, dzięki którym
szybko opanujesz taktyki negocjacji
i nauczysz się rozpoznawać, kto stoi po
drugiej stronie i jakie są jego motywacje.

■

■

cena 49,90 zł

■

EAN 978-83-8087-608-8
56 kart ■ cena 29,90 zł
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■
■
■
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■

www.mtbiznes.pl

■
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ROBERT ST. BOKACKI
Leadership Toolbox

ROBERT GRZYBEK

Narzędzia nowoczesnego
menedżera

Budowanie zespołu
w XXI wieku

Coraz większe wymagania i coraz mniej
czasu – to codzienność współczesnych
menedżerów. Książka zawiera zestaw
nowoczesnych i łatwych do zastosowania
modeli zachowań pozwalających skutecznie reagować w sytuacjach związanych
z kierowaniem ludźmi. Autor przedstawia
techniki, z których może korzystać zarówno
brygadzista pracujący na linii produkcyjnej,
menedżer kierujący zespołem handlowców, dyrektor ministerialnego departamentu, jak i menedżer wyższego szczebla
w międzynarodowej korporacji.

Robert Grzybek tym razem bierze na
warsztat przywództwo i poddaje je wnikliwej, niepozbawionej humoru analizie.
Jest tu skrót historii zainteresowania
zjawiskiem przywództwa, są odniesienia
do wyników badań naukowych, a ponadto mnóstwo anegdot, przykładów
oraz praktycznych porad dla liderów
każdego szczebla zarządzania – od
początkującego adepta kierowania po
szefa wszystkich szefów.

EAN 978-83-8087-625-5
230 stron ■ oprawa miękka
premiera: WIOSNA 2019

Przewodnik dla lidera

■
■

cena 44,90 zł

■

EAN 978-83-8087-302-5
340 stron ■ oprawa miękka

■

cena 39,90 zł

PAWEŁ KORZYŃSKI

RICHARD P. RUMELT

Przywództwo
w erze cyfrowej

Dobra strategia
zła strategia

Sposoby pokonywania
ograniczeń na platformach
społecznościowych

Czym się różnią i jakie to
ma znaczenie
Rumelt rozprawia się ze wszystkimi niejasnymi opisami i pogmatwanymi sposobami myślenia, proponując w zamian prostą
metodę opracowania oraz wdrożenia skutecznej i nastawionej na działanie strategii.
Odważnie wskazuje też wszystkie grzechy
strategii, takie jak bicie piany, cele z sufitu
i niestawianie czoła problemowi. Ta bogato
zilustrowana przykładami i przekonująca
argumentami książka jest nieocenionym
źródłem wiedzy dla każdego lidera, który
musi myśleć i działać strategicznie.

Liderzy w erze cyfrowej – choć muszą
działać pod ogromną presją nowych
wyzwań i w warunkach ograniczonego przywództwa – mogą dzięki
wykorzystaniu platform społecznościowych sprostać tym wyzwaniom
i efektywnie odgrywać swoje role
przywódcze. W tej książce znajdziesz
zestaw narzędzi i technik przydatnych
w rozwijaniu kompetencji lidera.

■

■

EAN 978-83-7561-865-5
256 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 49,90 zł

■

EAN 978-83-8087-349-0
352 strony ■ oprawa miękka

■

cena 39,90 zł

www.mtbiznes.pl

■

www.poltext.pl

■
■
■

■
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■

PATRYCJA ZAŁUSKA
ReStart kariery

STEWART D. FRIEDMAN
Żyj tak, jak chcesz

Zbuduj swoją przewagę
na rynku pracy
Szybko zmieniający się rynek pracy
i gospodarki nie daje bezpieczeństwa zatrudnienia. Przyszedł czas
pracy projektowej, w różnych rolach
w zespole, pracy zleconej i tymczasowej. Aby się w niej odnaleźć,
musimy nauczyć się elastyczności,
mobilności i umiejętności poszukiwania nowego zatrudnienia. Patrycja
Załuska radzi, co i jak zrobić, aby
rozwinąć karierę lub rozpocząć ją
od nowa.

Jak z sukcesem łączyć
pracę z życiem osobistym
Chcesz osiągnąć work-life balance?
Przeczytaj, co ma ci do powiedzenia
Stewart Friedman, profesor Wharton
School, który doradza liderom z całego świata. Na lekturze jego książki
skorzysta każdy, kto usiłuje zaprowadzić większą harmonię między pracą,
domem, społecznością i swoim
wnętrzem.

EAN 978-83-7561-755-9
256 stron ■ oprawa miękka
premiera: WIOSNA 2019

■
■

cena 42,90 zł

■

JEFF GOINS
Każdy z nas może wykonywać pracę,
która wypełni jego życie sensem.
Trzeba tylko znaleźć w sobie odwagę,
aby to powołanie odkryć, by ruszyć
w drogę pełną niebezpieczeństw,
trudności i wyzwań. Jeff Goins proponuje lepsze rozwiązanie. Zaprasza
w podróż i obiecuje, że doprowadzi
ona do odnalezienia pracy, która pozwoli pochwycić sens naszego życia.

■

EAN 978-83-8087-000-0
240 stron ■ oprawa twarda

cena 44,90 zł

■

cena 44,90 zł

Zmiana organizacyjna to długotrwały
proces, który generuje wiele wyzwań i problemów w codzienności.
Ta książka to nie jest poradnik łatwej
metamorfozy, która kończy się wraz
z pierwszymi trudnościami, ale oparte
na naukowych badaniach podejście
do wprowadzania i utrwalania zmian.
Angelika Chimkowska proponuje rozwiązania angażujące zespół i skuteczne
narzędzia, dzięki którym dobrze zaplanujesz i przeprowadzisz ten proces.

■
■

EAN 978-83-8087-008-6
340 stron ■ oprawa miękka

ANGELIKA CHIMKOWSKA
Psychologia zmiany
w życiu i biznesie

Poznaj siebie
i znajdź własną drogę

■

JOB COACHING

■

EAN 978-83-8087-166-3
272 strony ■ oprawa miękka

■

cena 39,90 zł
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THE ARBINGER
INSTITUTE
Zmień perspektywę
i otwórz się na innych

BRENDON BURCHARD
Skuteczne nawyki
Jak zwyczajni ludzie
osiągają nadzwyczajne
rezultaty

Wprowadź zmiany
w życiu i w pracy

Bez względu na to, czy chcesz wykonywać więcej zadań, lepiej przewodzić
innym, czy szybciej się uczyć, nawyki
opisane w tej książce pomogą ci
to osiągnąć. Omówienie każdego
z nawyków obejmuje przekonujące
przykłady, odwołania do najnowszych
wniosków naukowych, inspirujące
ćwiczenia i codzienne praktyki.

Za sprawą prawdziwych opowieści
oraz prostych, lecz głęboko przemyślanych narzędzi i wskazówek książka
umożliwia nam, zarówno na poziomie
indywidualnym, jak i organizacyjnym,
dokonanie jedynej zmiany, jaka pozwala
znacząco poprawić funkcjonowanie
firmy, wyzwolić ducha współpracy oraz
przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań – wskazuje bowiem, jak spojrzeć na świat z nowej perspektywy.

Patroni:

■
■

978-83-8087-413-8
482 strony ■ oprawa miękka

■
■

cena 64,90 zł

■

Jak zaprząc duszę i umysł
do wielkich osiągnięć

Prosty przewodnik jak
odnieść sukces w życiu

Użyteczne sposoby, nie zaś puste
obietnice. Dr Schwartz prezentuje starannie przygotowany program uzyskania
najlepszych rezultatów w pracy, życiu
rodzinnym i społecznym. Udowadnia,
że nie musisz być intelektualistą czy
posiadać wrodzonego talentu, by osiągnąć wielki sukces i satysfakcję – jednak
powinieneś poznać i zrozumieć pewne
sposoby myślenia i działania, które cię do
nich doprowadzą.

To, jak myślisz, ma istotny wpływ
na to, jak toczy się twoje życie. Paul
McGee pokazuje, że biorąc odpowiedzialność za swoje życie, możesz
wykorzystać swój potencjał, chwytać
okazje, odnosić sukcesy w pracy
i z pozytywnym nastawieniem reagować na przeciwności. To doprawiona
humorem, analizami, praktycznymi
poradami i osobistymi anegdotami
lektura, która daje do myślenia.

18

EAN 978-83-8087-327-8
212 stron ■ oprawa miękka

cena 39,90 zł

Magia myślenia
na wielką skalę

S.U.M.O.
(Shut Up, Move On)
Zamknij się i idź dalej

■

■

DAVID SCHWARTZ

PAUL McGEE

■

EAN 978-83-8087-397-1
168 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 29,90 zł

■

EAN 978-83-8087-405-3
324 strony ■ oprawa miękka

■

cena 42,90 zł

PSYCHOLOGIA BIZNESU

www.mtbiznes.pl

■

ROZWÓJ OSOBISTY

INSPIRUJĄCY KURS
Jak rozwinąć swój potencjał
abyś był spełniony
w życiu zawodowym i osobistym
Myślisz, że ludzie, którzy osiągnęli sukces, zrobili karierę i są szczęśliwi, dostali po prostu więcej od losu? Nie, oni są tacy sami jak my,
tylko odkryli, gdzie tkwi ich potencjał, i zrobili z tego użytek. Jeśli
wybierasz studia czy życiowego partnera, borykasz się z wypaleniem zawodowym czy czujesz, że nadszedł czas na zmianę pracy
– podejmij właściwe decyzje, które będą początkiem zmian, jakich
potrzebujesz i szukasz. Kurs Jak rozwinąć swój potencjał – książka
z płytą audio, na której usłyszysz Krystynę Czubównę, Adama Ferencego i Jerzego Stuhra – pozwoli ci odkryć swoje możliwości i nadać
życiu właściwy kierunek.
Partnerzy wydania:

Patroni:
■
■

EAN 978-83-8087-626-2
488 stron ■ oprawa zintegrowana

■

cena 64,90 zł

BEATA KOZYRA

GREG McKEOWN

Zarządzanie sobą

Esencjalista

Zrozum siebie
i zrealizuj marzenia
Chcesz rozumieć siebie, wprowadzać zmiany wewnętrzne
i kształtować swoje otoczenie?
Ta praktyczna książka pomaga
zidentyfikować wyzwania, z jakimi
przychodzi nam się zmierzyć
w życiu, i podaje „na tacy” proste
i gotowe rozwiązania do zastosowania od razu. Książka została
bogato zilustrowana przewrotnymi rysunkami Kate Bauer.

Mniej, ale lepiej
Jeśli czujesz się przepracowany
i jednocześnie mało wydajny, to
najwyższy czas wejść na drogę
esencjalizmu i pozbyć się mnóstwa
niepotrzebnych rzeczy i nawyków.
Stanie się esencjalistą nie jest po
prostu kolejną pozycją na naszej
liście spraw do załatwienia, wiąże
się bowiem z przyjęciem zupełnie nowego sposobu robienia
wszystkiego. Chodzi o to, żeby
robić mniej, ale lepiej, i to w każdej
dziedzinie życia.

■
■

EAN 978-83-7746-913-2
489 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 44,90 zł

■

EAN 978-83-7746-887-6
288 stron ■ oprawa twarda

■

cena 44,90 zł
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■

www.poltext.pl

MADELEINE ALBRIGHT
Faszyzm
Ostrzeżenie
Faszyzm nie tylko przetrwał XX wiek, ale – jak twierdzi autorka – stanowi dzisiaj
najpoważniejsze od czasów drugiej wojny światowej zagrożenie dla pokoju i sprawiedliwości. W wielu krajach problemy natury ekonomicznej, technologicznej
czy kulturowej wywołują polaryzację poglądów politycznych, osłabiając centrum.
Ta książka to osobista i aktualna analiza zjawiska faszyzmu w XX wieku oraz jego
wpływu na świat współczesny autorstwa jednej z najwybitniejszych postaci
amerykańskiej sceny politycznej, a zarazem pierwszej kobiety pełniącej funkcję
sekretarza stanu USA. Madeleine Albright wzywa do walki, daje lekcje, które należy
przerobić, zadaje pytania, na które musimy znaleźć odpowiedź, aby nie powtórzyć
tragicznych błędów przeszłości. Książka znakomicie wpisuje się w gorącą polityczną dyskusję o autorytaryzmie w dzisiejszej Polsce.

■
■
■
■

STEFAN KAWALEC
ERNEST PYTLARCZYK
Paradoks euro

ALVIN E. ROTH

Jak wyjść z pułapki
wspólnej waluty?

Ekonomia kojarzenia stron
transakcji i projektowania
rynku

Matchmaking.
Kto co dostaje i dlaczego

Uporczywa obrona euro prowadzi do
poważnych konfliktów i może spowodować dezintegrację UE i rozpad
wspólnego rynku. Autorzy stawiają
tezę, że jedynie zorganizowane rozwiązanie strefy euro i wprowadzenie
nowego systemu koordynacji walutowej w Europie może uratować projekt
integracji europejskiej. Przedstawiają
propozycję przeprowadzenia tego
procesu w taki sposób, aby zachować
i Unię Europejską, i wspólny rynek.

laureat
konkursu
ECONOMICUS
2017

■
■
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EAN 978-83-7561-945-4
360 stron
oprawa miękka
cena 52,90 zł

EAN 978-83-7561-621-7
366 stron ■ oprawa miękka

Jeśli twoja setna wiadomość do potencjalnego pracodawcy lub wybranki
z portalu randkowego pozostała bez
odpowiedzi, nie martw się: to nie twoja
wina. Mówi ci to noblista w dziedzinie
ekonomii Alvin E. Roth. Padłeś ofiarą zawodności niewidzialnych rynków, które
nas zewsząd otaczają. Jak się po nich
poruszać, powie ci jeden z czołowych
ekspertów w dziedzinie projektowania
rynków oraz teorii gier.

■
■

cena 44,90 zł

■

EAN 978-83-8087-109-0
278 stron ■ oprawa miękka

■

cena 49,90 zł

www.mtbiznes.pl

■

FINANSE

www.poltext.pl

WŁODZIMIERZ SZPRINGER
Blockchain jako
innowacja systemowa

MIKE MICHALOWICZ
Po pierwsze: ZYSK
Zmień swoją organizację
w efektywną maszynę
do zarabiania pieniędzy
Mike Michalowicz opracował
nieszablonowy system zarządzania
przepływami środków pieniężnych,
dzięki któremu dziesiątki małych firm
wyrwały się ze spirali śmierci i szybko
osiągnęły rentowność. Twoja firma
może momentalnie przeistoczyć się
z potwora przejadającego pieniądze
w maszynkę do ich zarabiania –
wystarczy zastosować zasadę omówioną w tej książce.

Patroni:

■
■

EAN 978-83-8087-363-6
264 strony ■ oprawa miękka

Od internetu informacji
do internetu wartości
Technologia rozproszonego rejestru
(blockchain) to jedna z największych
innowacji w gospodarce cyfrowej
i oznacza powstanie radykalnie nowych modeli biznesowych w sektorze
finansowym. Podczas gdy najbardziej
innowacyjne firmy wykorzystają tę
szansę, dla innych będzie to wyrok
śmierci. Prof. Szpringer stworzył
niezwykle aktualną książkę na ten
gorący temat.

■
■

cena 54,90 zł

■

EAN 978-83-7561-961-4
360 stron ■ oprawa miękka

■

cena 59,90 zł

ASWATH
DAMODARAN

VICKI ROBIN
JOE DOMINGUEZ

Wycena firmy

Pieniądze albo życie

Storytelling i liczby

9 kroków do finansowej
niezależności

Dlaczego technologiczne start-upy
są więcej warte niż firmy produkujące
cenione produkty? I jak to możliwe,
że niewypracowująca rocznych zysków spółka Twitter była tak wysoko
wyceniana podczas giełdowego debiutu? Aswath Damodaran, profesor
finansów i zarazem doświadczony
inwestor, wskazuje na to, jak ważnym
czynnikiem dla wyceny spółki jest
tworzenie odpowiedniej narracji dla
inwestorów.

■

■

EAN 978-83-7561-784-9
252 strony ■ oprawa miękka

Vicki Robin przedstawia klucz do
tego, w jaki sposób żyć pełnią życia
i jednocześnie być całkowicie wolnym finansowo. Jej książka to zbiór
przemyślanych i wnikliwych, łatwych
do zastosowania w praktyce rad dotyczących tego, jak na swoich własnych
warunkach osiągnąć prawdziwą
niezależność finansową. To obowiązkowa lektura dla każdego, kto pragnie
odzyskać możliwość cieszenia się
pełnią życia poprzez transformację
swoich relacji z pieniędzmi.
■

■

cena 54,90 zł

■

EAN 978-83-8087-368-1
368 stron ■ oprawa miękka

■

cena 49,90 zł

21

DOSKONALENIE PROCESÓW
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JEFFREY K. LIKER, KARYN ROSS
Droga Toyoty do doskonałości w usługach
Jak rozwijać lean w firmie usługowej
Praktyczny przewodnik, który pozwoli zrozumieć lean i poznać zasady, praktyki oraz
narzędzia służące rozwijaniu ludzi i procesów w sposób, który pozytywnie zaskoczy
wszystkich twoich klientów. Jeff Liker i Karyn Ross pokazują, w jaki sposób rozwijać
praktyki lean w firmie usługowej przy użyciu słynnego modelu 4P. Te sprawdzone techniki będą pomocne w ciągłym doskonaleniu twoich usług i operacji, a także w stałym
zwiększaniu wartości dostarczanej klientom. Ta książka, oparta na własnych badaniach
jej autorów i rzeczywistych przykładach, zainspiruje cię do świeżego spojrzenia na
swoją organizację i pokaże, w jaki sposób możesz wykorzystać lean jako źródło przewagi konkurencyjnej.

Patron:

■
■

JEFFREY K. LIKER
Droga Toyoty
14 zasad zarządzania wiodącej firmy
produkcyjnej świata

EAN 978-83-8087-362-9
560 stron ■ oprawa miękka

■

cena 74,90 zł

JEFFREY K. LIKER
GARY L. CONVIS
Droga Toyoty
do Lean Leadership

JEFFREY K. LIKER
MICHAEL HOSEUS
Kultura Toyoty
Serce i dusza filozofii Toyoty

Osiągnięcie i utrzymanie doskonałości dzięki kształtowaniu przywódców

■
■
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EAN 978-83-8087-147-2
480 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 69,90 zł

■

EAN 978-83-8087-108-3
496 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 59,90 zł

■

EAN 978-83-8087-114-4
696 stron ■ oprawa miękka

■

cena 59,90 zł

DOSKONALENIE PROCESÓW

www.mtbiznes.pl

MASAAKI IMAI
Gemba Kaizen
Zdroworozsądkowe podejście
do strategii i ciągłego rozwoju

JON MILLER
MIKE WROBLEWSKI
JAMIE VILLAFUERTE

MICHAŁ WOLAK
ANDRZEJ KINASTOWSKI

Kultura kaizen

Lean w biurze

Office Samurai

Budowanie i utrzymywanie kultury
ciągłego doskonalenia

■
■

EAN 978-83-8087-602-6
484 strony ■ oprawa miękka

■
■

cena 79,90 zł

■

EAN 978-83-8087-601-9
252 strony ■ oprawa miękka

■
■

cena 59,90 zł

■

EAN 978-83-8087-325-4
112 stron ■ oprawa miękka

■

cena 29,90 zł

DREW LOCHER

GEORGE ECKES

GEORGE ECKES

Lean w biurze i usługach

Six Sigma

Rewolucja Six Sigma

Przewodnik po zasadach szczupłego
zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym

jako trwały element
kultury organizacji

Jak General Electric
i inne przedsiębiorstwa
zmieniły proces w zyski

■
■

EAN 978-83-7746-185-3
254 strony ■ oprawa miękka

■
■

cena 49,90 zł

■

EAN 978-83-7746-065-8
248 stron ■ oprawa twarda

■
■

cena 64,90 zł

■

EAN 978-83-8087-189-2
336 stron ■ oprawa miękka

■

cena 59,90 zł
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AUDIOBOOKI CD

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■
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EAN 978-83-8087-309-4
czas 8 h 20 min
cena 43,90 zł

EAN 978-83-8087-389-6
czas 2 h 59 min
cena 29,90 zł

EAN 978-83-8087-236-3
czas 2 h 21 min
cena 19,90 zł

EAN 978-83-8087-132-8
czas 4 h 21 min
cena 24,90 zł

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

EAN 978-83-8087-036-9
czas 7 h 14 min
cena 39,90 zł

EAN 978-83-8087-388-9
czas 3 h 52 min
cena 34,90 zł

EAN 978-83-8087-265-3
czas 2 h 3 min
cena 19,90 zł

EAN 978-83-8087-587-6
czas 3 h 38 min
cena 19,90 zł

www.mtbiznes.pl

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

EAN 978-83-8087-268-4
czas 5 h 36 min
cena 34,90 zł

EAN 978-83-8087-085-7
czas 5 h 19 min
cena 29,90 zł

EAN 978-83-8087-311-7
czas 2 h 23 min
cena 24,90 zł

EAN 978-83-8087-285-1
czas 2 h 44 min
cena 34,90 zł

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

EAN 978-83-8087-040-6
czas 6 h 27 min
cena 34,90 zł

EAN 978-83-8087-298-1
czas 2 h 26 min
cena 34,90 zł

EAN 978-83-8087-343-8
czas 5 h 17 min
cena 29,90 zł

EAN 978-83-8087-354-4
czas 6 h 35 min
cena 34,90 zł

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

EAN 978-83-8087-344-5
czas 3 h 17 min
cena 34,90 zł

EAN 978-83-8087-180-9
czas 2 h 32 min
cena 29,90 zł

EAN 978-83-8087-253-0
czas 4 h 8 min
cena 34,90 zł

EAN 978-83-8087-228-8
czas 9 h 57 min
cena 34,90 zł

AUDIOBOOKI CD

www.mtbiznes.pl

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

EAN 978-83-8087-393-3
czas 7 h 30 min
cena 39,90 zł

EAN 978-83-8087-080-2
czas 6 h 20 min
cena 39,90 zł

EAN 978-83-7746-892-0
czas 6 h 28 min
cena 34,90 zł

EAN 978-83-7746-936-1
czas 5 h 25 min
cena 34,90 zł

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

EAN 978-83-8087-297-4
czas 5 h 24 min
cena 39,90 zł

EAN 978-83-62195-98-5
czas 8 h 45 min
cena 29,90 zł

EAN 978-83-7746-948-4
czas 10 h 25 min
cena 44,90 zł

EAN 978-83-7746-330-7
czas 11 h 7 min
cena 39,90 zł

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

EAN 978-83-8087-223-3
czas 9 h 24 min
cena 39,90 zł

EAN 978-83-8087-945-3
czas 1 h 55 min
cena 24,90 zł

EAN 978-83-8087-144-1
czas 12 h 29 min
cena 39,90 zł

EAN 978-83-7746-931-6
czas 5 h 47 min
cena 39,90 zł

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

EAN 978-83-8087-496-1
czas 14 h 28 min
cena 39,90 zł

EAN 978-83-7746-971-2
czas 3 h
cena 19,90 zł

EAN 978-83-8087-035-2
czas 5 h 56 min
cena 29,90 zł

EAN 978-83-8087-034-5
czas 4 h 27 min
cena 29,90 zł

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

EAN 978-83-8087-230-1
czas 8 h 12 min
cena 39,90 zł

EAN 978-83-8087-135-9
czas 6 h 30 min
cena 39,90 zł

EAN 978-83-7746-699-5
czas 5 h 56 min
cena 39,90 zł

EAN 978-83-8087-116-8
czas 14 h 55 min
cena 39,90 zł
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ROZWÓJ KOMPETENCJI
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PRZYWÓDZTWO

KOMUNIKACJA

4 godziny, by zostać mistrzem
nie tylko w kuchni (str. 3)
■

SPRZEDAŻ

■

■
■

Bądź mądrzejszy (str. 6)
Jak rozwinąć swój potencjał
(str. 19)

■

Jeden na jeden (str. 13)

■

■
■

Jedyny podręcznik sprzedaży,
jakiego potrzebujesz (str. 14)
Leadership Toolbox (str. 16)

www.poltext.pl

■

Biznes w świecie mobile (str. 11)
Dobra strategia, zła strategia
(str. 16)

ROZWÓJ OSOBISTY

■

■
■

■

Model StoryBrand (str. 12)

■

■

Nie licz na szczęście (str. 11)

■

■

Pieniądze albo życie (str. 21)

■

Plemię mentorów (str. 3)

■

Po pierwsze ZYSK (str. 21)
Potęga pozytywnego
przywództwa (str. 4)

■

Przemiana błękitnego oceanu
(str. 2)

■

■
■

ReStart kariery zawodowej
(str. 17)

■

Retoryka negocjacji (str. 15)

■

■

Siła narracji marketingowej
(str. 12)

■

■
■

Skuteczne nawyki (str. 18)

26

Złam szyfr ludzkich zachowań
(str. 13)

■

Zwyciężaj w biznesie (str. 6)

■

■

■
■
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■
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MOTYWOWANIE

MYŚLENIE
STRATEGICZNE

FINANSE

NEGOCJACJE

■
■
■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■
■

■
■

■

■
■

■

■
■
■
■
■
■

■

■
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LEKTURA PO GODZINACH
BRENÉ BROWN
Z odwagą w nieznane

BRENÉ BROWN
Z wielką odwagą

BRENÉ BROWN
Rosnąc w siłę

Jak znaleźć poczucie przynależności
bez utraty siebie

Jak odwaga bycia wrażliwym zmienia to,
jak żyjemy i kochamy, jakimi jesteśmy rodzicami i jak przewodzimy

Rozpoznanie. Zmagania. Rewolucja

Brown łączy badania, opowieści oraz szczere osobiste
wyznania i udowadnia, że by zyskać prawdziwe poczucie
przynależności, nie trzeba się zmieniać – trzeba być sobą.

■
■

EAN 978-83-8087-523-4
183 strony ■ oprawa miękka

W tej książce obalone zostają mity dotyczące wrażliwości:
autorka udowadnia, że otwarcie się na bycie wrażliwym mimo
nieuniknionych przeszkód pozwala w pełni doświadczyć
piękna świata.

■
■

cena 46,90 zł

■

EAN 978-83-7746-609-4
231 stron ■ oprawa miękka

Brown bierze na warsztat trudne zagadnienie podnoszenia się po upadkach, przed którymi nigdy nie
uda nam się uciec. W książce kreuje mapę pomocną
w uporaniu się z trudnymi emocjami.

■
■

cena 49,90 zł

■

EAN 978-83-8087-445-9
264 strony ■ oprawa miękka

■

cena 44,90 zł

DANIEL G. AMEN, TANA AMEN
Mózg ma moc

CHRIS WINTER
Dlaczego jeszcze nie śpisz?

JILLIAN MICHAELS
Będę mamą!

Przez umysł do zdrowia

Wszystko, czego potrzebujesz, żeby się
w końcu wyspać

Nowoczesny poradnik o tym, jak przejść przez
ciążę, urodzić zdrowe dziecko i odzyskać
doskonałą sylwetkę

Najsłynniejszy psychiatra Ameryki pokazuje, w jaki sposób
można poprawić swoją koncentrację, wyostrzyć pamięć,
pozbyć się wahań nastroju i zapanować nad swoim
zdrowiem fizycznym i psychicznym.

■
■

28

www.laurum.pl

EAN 978-83-8087-511-1
404 strony ■ oprawa miękka

Zaburzony rytm okołodobowy, stres, zła dieta, bezdech czy
zespół niespokojnych nóg sprawiają, że coraz więcej ludzi ma
problemy ze snem. Jak je rozwiązać? Wystarczy zastosować
rady z książki doktora Wintera.

■
■

cena 44,90 zł

■

EAN 978-83-8087-506-7
352 strony ■ oprawa miękka

Nowoczesny poradnik dla każdej przyszłej mamy. Opracowany
przy współudziale najlepszych ekspertów i z wykorzystaniem
najnowszych wyników badań, aby zagwarantować przyszłym
mamom najrzetelniejszą dawkę wiedzy.

■
■

cena 56,90 zł

■

EAN 978-83-8087-513-5
390 stron ■ oprawa miękka

■

cena 59,90 zł

LEKTURA PO GODZINACH

www.laurum.pl

dr MEHMET OZ
Moc na talerzu

MAGGAN HÄGGLUND
Zajadanie emocji

RENEE McGREGOR
Ortoreksja

Przestań jeść, zacznij się odżywiać

Jak sobie z tym poradzić?

Doktor Oz przedstawia recepturę na szczupłą sylwetkę,
wysoki poziom energii i skuteczną ochronę przed
chorobami – to proste i pełnowartościowe jedzenie,
które pomaga wrócić do zdrowia.

Praktyczny przewodnik, który wyjaśnia związek między
stanem uczuciowym a jedzeniem. Dzięki tej książce dowiesz
się, w jaki sposób poprawić sobie samopoczucie w inny
sposób niż podjadając często niezdrowe przekąski.

Zdrowe odżywianie rozsądek czy już obsesja?

■
■

EAN 978-83-8087-531-9
416 stron ■ oprawa miękka

■
■

cena 59,90 zł

■

EAN 978-83-8087-554-8
192 strony ■ oprawa miękka

Książka omawia nowe zaburzenie odżywiania,
polegające na obsesyjnym dbaniu o „czystość” diety
kosztem własnego zdrowia zarówno fizycznego, jak
i psychicznego.

■
■

cena 39,90 zł

■

EAN 978-83-8087-534-0
168 stron ■ oprawa miękka

■

cena 44,90 zł

DANIEL COCEANCIG
Ciastecznik

ANDREW REA
Filmowe menu

TANYA LINTON
Wielka księga dań w słoiku

Przepisy na sezonowe ciasta i desery

Przewodnik kulinarny dla miłośników kina

Finalista programu Bake Off – Ale Ciacho! dzieli się
swoimi ulubionymi przepisami na desery z produktami sezonowymi. Książka zawiera zarówno
niezbędne podstawy, jak i bardziej oryginalne
propozycje słodkości.

Andrew Rea, twórca popularnego kanału na YouTube Binging
with Babish, opracował przepisy z ponad 40 kultowych filmów i stworzył ten wyjątkowy filmowo-kulinarny przewodnik
po daniach, które zagrały w Pretty Woman, Pulp Fiction czy
serii przygód Harry’ego Pottera.

Ponad 150 przepisów na zdrowy lunch
do pracy – od sałatek i zup aż po desery!

■
■

EAN 978-83-8087-537-1
196 stron ■ oprawa twarda

■
■

cena 44,90 zł

■

EAN 978-83-8087-542-5
128 stron ■ oprawa twarda

Proste przepisy na zdrowe i smaczne lunche, sałatki i desery,
które zamkniesz w słoiku i zabierzesz do pracy, szkoły czy na
wakacje – wypróbuj azjatycką zupę z tofu, pastę z tuńczykiem czy tartę z malinami.

■
■

cena 54,90 zł

■

EAN 978-83-8087-520-3
194 strony ■ oprawa miękka

■

cena 49,90 zł
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KLASYKA PO ANGIELSKU

■

www.poltext.pl

Lubisz czytać dobre powieści, a jednocześnie
chcesz doskonalić swój angielski?
Mamy dla Ciebie idealne połączenie!
Klasyka literatury światowej w wersji
do nauki języka angielskiego.
CZYTAJ – SŁUCHAJ – ĆWICZ

Na marginesach stron
znajdziesz minisłownik
i objaśnienia trudniejszych
wyrazów, a na końcu rozdziałów specjalne dodatki
i ćwiczenia. Do każdego tytułu
z serii dostępna jest także darmowa wersja audio. Wszystkie
książki dostępne są również
w formie e-booka. Połącz przyjemne z pożytecznym i przekonaj
się, że nauka języka obcego
możebyć przyjemnością, której
nie sposób się oprzeć.

■
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LEWIS CARROLL
Alice in Wonderland

JANE AUSTEN
Pride and Prejudice

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

EAN 978-83-7561-884-6

■

poziom B1

■

EAN 978-83-7561-763-4

■

poziom C1

Sir ARTHUR CONAN DOYLE
The Adventures
of Sherlock Holmes. Part 1

Sir ARTHUR CONAN DOYLE
The Adventures
of Sherlock Holmes. Part 2

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski, Maciej Polak

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski, Maciej Polak

■

EAN 978-83-7561-721-4

■

poziom B2

■

EAN 978-83-7561-729-0

■

poziom B2

LEKTURA PO GODZINACH

www.poltext.pl

■

KLASYKA PO ANGIELSKU

FRANCES H. BURNETT
The Secret Garden

JAMES MATTHEW BARRIE
Peter and Wendy

LYMAN FRANK BAUM
The Wonderful Wizard of Oz

Marta Fihel, Grzegorz Komerski,
Marcin Jażyński

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

■

EAN 978-83-7561-853-2

■

poziom B1–B2

■

EAN 978-83-7561-867-9

■

poziom B1

■

EAN 978-83-7561-831-0

■

poziom B2

ROBERT L. STEVENSON
Strange Case of Dr. Jekyll
and Mr. Hyde
Marta Fihel, Marcin Jażyński,
Grzegorz Komerski

■

EAN 978-83-7561-854-9

■

poziom B2–C1

OSCAR WILDE
The Picture of Dorian Gray

MARY SHELLEY
Frankenstein

Sir ARTHUR CONAN DOYLE
The Hound of the Baskervilles

EDGAR ALLAN POE
Short Stories

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski, Maciej Polak

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski, Maciej Polak

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski, Maciej Polak

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski, Maciej Polak

■

EAN 978-83-7561-841-9

■

poziom B2

■

EAN 978-83-7561-760-3

■

poziom B2

■

EAN 978-83-7561-707-8

■

poziom B2

HERBERT GEORGE WELLS
The Time Machine

LUCY MAUD MONTGOMERY
The Blue Castle

LUCY MAUD MONTGOMERY
Anne of Green Gables

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

■

EAN 978-83-7561-749-8

■

poziom B2

■

EAN 978-83-7561-743-6

■

poziom B2

■

EAN 978-83-7561-772-6

■

poziom B2

■

EAN 978-83-7561-745-0

■

poziom B2

JOHN CLELAND
Fanny Hill. Memoirs
of a Woman of Pleasure
Marta Fihel, Marcin Jażyński, Dariusz
Jemielniak, Grzegorz Komerski

■

EAN 978-83-7561-888-4

■

poziom B2–C1
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JĘZYK ANGIELSKI

www.poltext.pl

Terence
Clark-Ward

YOU CAN SING
IN ENGLISH
TOO!
Autor łączy naukę, zabawę
i śpiew: przygotował zbiór
20 piosenek dla dzieci w wieku
5–8 lat. Utwory prezentują
różne style muzyczne i opierają
się na słowach-kluczach, dzięki
czemu pociechy z łatwością
przyswoją nowe wyrażenia
w języku angielskim. Do książki
dołączona jest płyta CD.

Marta Fihel, Katarzyna Jezusek

ANGIELSKI DLA LENIWYCH
To podręcznik, który przypadnie do gustu nie tylko językowym
leniwcom. Wykorzystuje nowatorską metodę nauki wizualnej:
wszystkie zagadnienia zostały przedstawione za pomocą kolorowych
schematów i tabel. Książka idealna dla wzrokowców.
■
■

EAN 978-83-7561-893-8 ■ poziom A1–B2
348 stron ■ oprawa miękka ■ cena 44,90 zł

Fiona Talbot
BUSINESS ENGLISH. JAK PISAĆ
SKUTECZNIE PO ANGIELSKU
Stań się mistrzem komunikacji biznesowej od wiadomości
e-mail po media społecznościowe. Książka bazuje na scenariuszach, z jakimi spotyka się każde biuro, i oferuje zestaw
narzędzi pozwalających opanować profesjonalny angielski.

■
■

32

EAN 978-83-7561-904-1 ■ poziom B2
220 stron ■ oprawa miękka ■ cena 42,90 zł

■
■

Anna Walewska, Agnieszka Drummer,
Agnieszka Sochal, Przemysław Wolski

EAN 978-83-7561-894-5 ■ poziom A1
84 strony ■ oprawa miękka ■ cena 24,90 zł

Zofia M. Patoka, Alicja Fandrejewska

ANGIELSKI OD RANA DO WIECZORA

SUCCESS IN BUSINESS,
SUCCESS IN LIFE

Na podstawie krótkich, z życia wziętych dialogów poznaj
najczęściej występujące słownictwo i zwroty w mówionym
języku angielskim.

Przygotuj się do Międzynarodowego Egzaminu Kwalifikacyjnego Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
(LCCI) z angielskiego języka biznesowego

■
■

EAN 978-83-7561-837-2 ■ poziom A1–A2
334 strony ■ oprawa miękka ■ cena 44,90 zł

■
■

EAN 978-83-7561-934-8 ■ poziom B2–C1
506 stron ■ oprawa miękka ■ cena 59,90 zł

LEKTURA PO GODZINACH
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■

JĘZYK NIEMIECKI

Agnieszka Dudek

Anna Jędrzejczyk

Agnieszka Drummer

WIRTSCHAFTSDEUTSCH
IN DEINEM UNTERNEHMEN

NIEMIECKI W MARKETINGU

POKOCHAJ NIEMIECKI NA NOWO!

Zbiór przykładów zastosowania wyrażeń i terminów
z dziedziny marketingu oraz narzędzia, które można
stosować przy analizie, planowaniu oraz kontroli
marketingowej.

Nowe, uzupełnione wydanie bestsellera: znajdziesz tu
sposoby na pobudzenie motywacji i triki ułatwiające
naukę, a także zestaw ćwiczeń i omówienie wybranych zagadnień gramatycznych.

Najważniejsze zwroty niemieckiego języka biznesowego używanego w twojej firmie: od rozmowy
kwalifikacyjnej po rozmowy biznesowe na najwyższym szczeblu.

■
■

EAN 7978-83-7561-812-9 ■ poziom B1–B2
302 strony ■ oprawa miękka ■ cena 44,90 zł

■
■

EAN 978-83-7561-795-5 ■ poziom B1–B2
224 strony ■ oprawa miękka ■ cena 34,90 zł

■
■

EAN 978-83-7561-812-9 ■ poziom A1–B1
429 stron ■ oprawa miękka ■ cena 49,90 zł

Agnieszka Drummer, Monika Drummer

Agnieszka Drummer, Agnieszka Sochal, Przemysław Wolski

NIEMIECKI DLA LENIWYCH

NIEMIECKI OD RANA DO WIECZORA

Oparta na metodzie
ZOBACZ – ZROZUM
– ZAPAMIĘTAJ książka
pozwoli w prosty
sposób przyswoić
wybrane zagadnienia
z języka niemieckiego.
Nauka wizualna staje
się coraz popularniejsza i nadszedł czas
wykorzystać ją w doskonaleniu języków
obcych.

■
■
■
■
■

EAN 978-83-7561-611-8
poziom A1–A2
366 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł

Ten podręcznik ma jedno
zadanie: nauczyć cię
ROZMAWIAĆ po niemiecku.
Żywy, spotykany na co dzień
język został przedstawiony
w ponad 100 minidialogach
i opracowany w ciekawych
ćwiczeniach. Do książki
dołączono również nagrania
wszystkich rozmów.

■
■
■
■
■

EAN 978-83-7561-851-8
poziom A1–B1
336 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł

33

LEKTURA PO GODZINACH

■

JĘZYK ROSYJSKI

Olga Tatarchyk, Jelena Wysokińska, Volha Liauchuk

CODZIENNIK ROSYJSKI

Michaił Bułhakow, Olga Tatarchyk,
Irina Shcherbach-Obierzyńska, Jelena Wysokińska

PSIE SERCE

Doskonal swój rosyjski
każdego dnia. Lekka forma
dziennika i ciekawa treść
zmotywują cię do systematycznej nauki. Znajdziesz tu
rosyjskie ciekawostki, żarty,
przysłowia czy idiomy na
wszystkie dni w roku oraz
specjalne miejsce na wpisanie
planów i przeanalizowanie
postępów w nauce.

■
■
■
■
■

www.poltext.pl

EAN 978-83-7561-868-6
poziom B1–C1
300 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł

Poznaj historię psa Szarika,
który w wyniku eksperymentu pewnego dnia stał się
człowiekiem. Opowiadanie
jest specjalnie przygotowane
do nauki rosyjskiego: na
marginesach stron znajdziesz
minisłownik i objaśnienia trudniejszych wyrazów, a na końcu
rozdziałów specjalne dodatki
i ćwiczenia. W środku książki
znajdziesz też kod do pobrania
darmowej wersji AUDIO, by
jednocześnie czytać i uczyć się
poprawnej wymowy.
■
■
■
■
■

EAN 978-83-7561-731-3
poziom B2–C1
264 strony
oprawa miękka
cena 29,90 zł

Elwira Stefańska

W ŚWIECIE BIZNESU
Język rosyjski dla biznesmenów
Idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać rosyjski język biznesu, jego
niuanse i tendencje. Podręcznik pomaga w doskonaleniu kompetencji komunikacyjnych
w mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu w sytuacjach typowych dla biznesu. Korzystając
z niego, pracownicy nowoczesnych firm współpracujących z Rosją szybko nauczą się fachowo prezentować swój produkt, negocjować warunki kupna-sprzedaży, redagować podstawowe dokumenty, rozmawiać przez telefon, posługiwać się pocztą elektroniczną.
Autorka skupia się na najważniejszym słownictwie z zakresu marketingu i reklamy, finansów,
spotkań biznesowych, negocjacji, prezentacji oraz komunikacji. Podręcznik skierowany jest
także do studentów wyższych uczelni i szkół o profilu ekonomicznym. Do książki dołączona
jest płyta z nagraniami wszystkich ćwiczeń.
■
■
■
■
■
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EAN 978-83-7561-635-4
poziom A2–B1
360 stron stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł

O NAS

MT BIZNES

www.mtbiznes.pl

Istniejemy od 2001 roku, jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się wydawnictw ekonomiczno-biznesowych w Polsce. Naszym celem jest prezentowanie najnowszych tendencji w dziedzinie psychologii biznesu, zarządzania, marketingu i ekonomii. Narzędzia biznesowe oferowane w naszych książkach od wielu lat z sukcesem wykorzystywane
są przez menedżerów wszystkich szczebli, przedsiębiorców, a także środowiska akademickie.
Nasze książki będą dla Ciebie nie tylko źródłem inspiracji, ale i skarbnicą gotowych rozwiązań
m.in. w takich dziedzinach, jak skuteczna sprzedaż, komunikacja i negocjacje, HR, przywództwo i efektywne zarządzanie ludźmi, marketing i promocja, podejmowanie decyzji, zarządzanie i strategia biznesowa czy finanse. Znajdziesz w nich najważniejsze trendy w biznesie i kierunki jego rozwoju w zglobalizowanym świecie oraz innowacyjne pomysły.

POLTEXT

www.poltext.pl

Wydawnictwo Poltext działa w branży wydawniczej od 1989 roku. Do rąk czytelników oddajemy przede wszystkim specjalistyczne książki do nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Są to podręczniki do gramatyki, publikacje rozwijające umiejętności
mówienia i słuchania, a także obcojęzyczne powieści przystosowane do nauki języka.
Na wszystkich poziomach – od podstawowego po zaawansowany – nasze książki pozwalają
poszerzyć słownictwo m.in. z obszaru marketingu, psychologii, ekonomii i gospodarki, polityki, nauk przyrodniczych, turystyki czy gastronomii. Zawierają zwroty typowe dla różnych
sytuacji życia codziennego, a także są nieocenioną pomocą dla tych, którzy używają języka
obcego w pracy, podczas prezentacji, negocjacji, spotkań służbowych czy w korespondencji
biznesowej. Odrębny nurt naszej działalności wydawniczej to książki z zakresu ekonomii, prawa gospodarczego, finansów, bankowości, ubezpieczeń i handlu.

LAURUM

www.laurum.pl

Pod marką Laurum wydajemy bestsellerowe książki z zakresu psychologii, rozwoju osobistego
i zdrowia. Znajdziesz tu inspirujące poradniki o budowaniu satysfakcjonujących relacji partnerskich i rodzinnych, rozwijaniu pewności siebie oraz podnoszeniu kluczowych umiejętności.
Jeśli szukasz wiedzy, motywacji, chcesz rozpocząć zmiany, doskonalić swoje mocne strony
i uzupełniać braki, żyć pełniej i w zgodzie ze sobą oraz z otaczającym światem, mamy dla Ciebie najlepsze publikacje znanych i cenionych autorów. Łączą oni wiedzę naukową i psychologiczną ze swoim bogatym zawodowym doświadczeniem i oddają w Twoje ręce fascynujące
poradniki, pełne pomysłów i narzędzi. Dzięki nim nauczysz się radzić sobie z wyzwaniami,
stresem czy wypaleniem zawodowym i zwiększać satysfakcję z pracy i życia.
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