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JOB COACHING
PATRYCJA ZAŁUSKA

reStart kariery

Zbuduj swoją przewagę na rynku pracy
Przyszedł czas pracy projektowej, w różnych rolach w zespole, pracy zleconej i tymczasowej. Aby się w tym odnaleźć, musimy nauczyć się elastyczności, mobilności
i szybkiej adaptacji. Z pomocą przychodzi Patrycja Załuska i przedstawia ponad 30
praktycznych narzędzi służących do zaplanowania ścieżki kariery, podjęcia zmiany
zawodowej czy znalezienia nowej pracy, adekwatnej do możliwości i potrzeb.
272 strony
oprawa miękka
EAN 978-83-7561-755-9

cena 42,90 zł
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JAY A. CONGER,
ALLAN H. CHURCH

NOWO

2019

Awans gwarantowany

Daj się zauważyć i rozwijaj swoją karierę

Autorzy uchylają rąbka tajemnicy i pokazują konkretne procesy stosowane
przez firmy do identyfikacji i wspierania talentów – procesy, których znajomość
może znacząco przyspieszyć twoją karierę. Wskazują pięć podstawowych kompetencji, które musi posiąść każdy lider, jeśli pragnie wspinać się po korporacyjnej
drabinie. Nauczysz się oddziaływać na to, jak twój szef i współpracownicy postrzegają cię w warunkach zawodowych.
320 stron
oprawa miękka
EAN 978-83-8087-643-9

Przeczytaj więcej:
• Jednominutowy Mentor
Ken Blanchard, Claire Diaz-Ortiz
• Żyj tak, jak chcesz
Stewart D. Friedman
• Poznaj siebie i znajdź własną drogę
Jeff Goins
• Taka praca nie ma sensu
Tony Schwartz

cena 49,90 zł

Patroni:

Jesteś jedyną osobą na świecie,
która może wykorzystać
twój potencjał.

ZIG ZIGLAR,
autor książki Ziglar o sprzedaży
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ZARZĄDZANIE

UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH!

JOHN DOERR

AARON ROSS, JASON LEMKIN

Jak Google, Bono
i Gates trzęsą światem
dzięki metodzie OKR

Firmy
szybkiego wzrostu

Jak osiągać przewidywalny
przychód i rekordowe zyski

Mierz to, co istotne dla firmy,
i skutecznie zarządzaj celami

ŚĆ

NOWO

2019

396 stron
oprawa miękka
cena 54,90 zł
EAN 978-83-8087-620-0

Legendarny inwestor John Doerr ujawnia, w jaki sposób
model OKR – system wyznaczania celów – pomógł gigantom technologicznym takim jak Intel czy Google w osiągnięciu dynamicznego wzrostu. Pokazuje też, jak dzięki
temu modelowi można w każdej organizacji (małej i dużej) uporządkować proces podejmowania właściwych
decyzji.
Patroni:

ŚĆ

NOWO

2019

424 strony
oprawa miękka
cena 54,90 zł
EAN 978-83-7561-991-1

Czy twoja firma rozwija się zgodnie z oczekiwaniami?
Czy potrafisz potroić swoje przychody w ciągu nadchodzących trzech lat? Od czego zacząć? Książka porusza
ważne kwestie i pozwala uczyć się od przedsiębiorców,
którzy wiele błędów mają już za sobą. Dowiesz się
z niej m.in., jak zmienić szefa marketingu w menedżera wysokiego wzrostu, jak zbudować skalowalny zespół
sprzedażowy, a nawet dlaczego twoi podwładni nie
pracują tak ciężko jak ty i co na to poradzić.
Partner wydania:

Przeczytaj więcej:
• Od dobrego do wielkiego
Jim Collins
• Wielcy z wyboru
Jim Collins
• Przywództwo w erze cyfrowej
Paweł Korzyński
• Przywództwo. Złote zasady
John C. Maxwell
• Plemię mentorów
Timothy Ferriss
• Po pierwsze, złam wszelkie zasady
Marcus Buckingham,
Curt Coffman
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TIMOTHY FERRISS

Narzędzia tytanów

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

767 stron
oprawa miękka
cena 54,90 zł

EAN 978-83-8087-244-8

Ferriss przeprowadził ponad 100 wywiadów z ludźmi sukcesu z całego świata (od miliardera Chrisa Sakki po coacha Tony’ego Robbinsa). Następnie wykorzystał dziesiątki
z przedstawionych przez nich taktyk i filozofii podczas trudnych negocjacji czy podejmowania strategicznych decyzji.
Wszystko, czego się nauczył, zebrał w tej książce i stworzył
niezwykły katalog przydatnych narzędzi biznesowych.

ZARZĄDZANIE

ŚĆ
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TURKUSOWY LIDER
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2019

2019

280 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-610-1

376 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-566-1

KIM SCOTT

red. KEN BLANCHARD, RENEE BROADWELL

Jak skutecznie zarządzać,
nie tracąc ludzkiego oblicza

Jak budować znakomite relacje i pomagać
pracownikom osiągać imponujące wyniki

Szef wymagający i wyrozumiały
Książka pełna otwierających oczy faktów i precyzyjnych
wskazówek na temat przywództwa: w jaki sposób przekazywać (i odbierać) feedback, jak podejmować dobre decyzje, jak łączyć pochwały z krytyką, by pomóc ludziom
uzyskiwać lepsze wyniki. Wszystko to zilustrowane ciekawymi historiami z życia Kim Scott i z jej doświadczeń
zdobytych w takich firmach jak Apple czy Google.
Patroni:

Servant Leadership w praktyce

Model servant leadership pozwala na wydobycie drzemiącej w pracownikach wiedzy, doświadczenia i motywacji oraz ukierunkowanie tej siły na osiąganie wyników. Czterdziestu pięciu ekspertów, takich jak John
C. Maxwell, Patrick Lencioni, Stephen M.R. Covey czy
Brené Brown, oferuje w tej książce swoje sprawdzone
narzędzia niezbędne do wdrożenia tego nowego modelu przywództwa.
Patron:

TONY HSIEH
Dawaj innym szczęście

Ścieżka pasji, zysku i celu

268 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-585-2

JON GORDON
Potęga pozytywnego przywództwa
Dobry szef – lepszy pracownik

238 stron
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-8087-330-8

KEN BLANCHARD,
SPENCER JOHNSON
Nowy Jednominutowy Menedżer

104 strony
oprawa miękka
cena 29,90 zł
EAN 978-83-8087-670-5
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ZARZĄDZANIE

ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH

ANNA SARNACKA-SMITH

ROBERT ST. BOKACKI

O wartościach, silnym zespole
i skutecznym przywództwie

Narzędzia nowoczesnego
menedżera

Everest lidera

Leadership ToolBox

264 strony
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-8087-233-2

Wrodzone predyspozycje to mit. Nikt nie przychodzi na
świat jako sportowy mistrz czy wybitny artysta, podobnie
nikt nie rodzi się liderem. Kompetencje niezbędne, by się
nim stać, każdy z nas może nabyć. Kluczem jest odnalezienie swoich wartości i bycie im wiernym. Skuteczność tego
podejścia potwierdzają liderzy z Polski i z USA oraz liczne
przykłady, które Anna Sarnacka-Smith przywołuje z własnego doświadczenia menedżerskiego.

Dziś wartość liderów określa ich stosunek do ludzi. Wymaga to umiejętności pracy nad sobą i wzmacniania
mocnych stron. Robert Bokacki daje menedżerom do
rąk praktyczną skrzynkę z narzędziami i specjalistycznymi technikami kierowania. Może z nich korzystać
zarówno brygadzista pracujący na linii produkcyjnej,
jak i menedżer wyższego szczebla w międzynarodowej
korporacji.

ROBERT I. SUTTON

BRENÉ BROWN

Jak być najlepszym
i uczyć się od najgorszych

Cztery kompetencje
autentycznego lidera

Dobry szef,
zły szef

302 strony
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-635-4

Gdyby twoi pracownicy mieli wybór, czy nadal by u ciebie pracowali? Dzięki lekturze tej książki możesz poznać sposób myślenia i środki działania najlepszych
liderów. Zobaczysz dobre i złe posunięcia szefów
w czasie pełnienia podstawowych obowiązków: obejmowania kierownictwa, podejmowania decyzji czy wykonywania „brudnej roboty”.
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232 strony
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-625-5

Odwaga
w przywództwie

ŚĆ

NOWO

2019

358 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-776-4

Brené Brown, której wystąpienie na konferencji TED obejrzało ponad 35 mln ludzi, wyodrębniła cztery kompetencje
autentycznego lidera, które pozwalają zbudować środowisko pracy sprzyjające poczuciu przynależności i twórczej
swobody wśród pracowników. Bo jak udowadnia, każdy
może stać się lepszym przywódcą, o ile nauczy się właściwie korzystać ze swoich zasobów empatii, zdolności do
budowania więzi czy odwagi.

ZARZĄDZANIE

ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH

ROBERT KOZAK

JOHN C. MAXWELL

Wędrówki
z Gandalfem.
Przywództwo

ŚĆ

NOWO

2019

Bądź liderem! 2.0
Wydanie rozszerzone
i zaktualizowane

200 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-811-2

Książka z gatunku business fiction. Autor przedstawia
inspirującą i motywującą historię młodego lidera,
począwszy od pierwszych kroków w nowej roli i samoświadomości, przez motywację jego oraz całego
zespołu, skuteczną komunikację i delegowanie zadań,
aż po rekrutację i podejmowanie trudnych decyzji.
Każdy rozdział uzupełniają lekcje i dodatkowe materiały do poruszanych w nim zagadnień.

ŚĆ

NOWO

2019

264 strony
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-650-7

Pierwsze wydanie Bądź liderem! sprzedało się w nakładzie
ponad dwóch milionów egzemplarzy. Teraz Maxwell odświeżył tę rewolucyjną książkę (ponad osiemdziesiąt procent nowych treści) oraz dodał dwa dodatkowe rozdziały –
by ponownie podzielić się z nami praktyczną wiedzą, jak
rozwijać wizję, wartości, wpływ i motywację, czyli wszystkie atrybuty liderów odnoszących sukcesy.
Patroni:
Poland

SUSAN FOWLER

Dlaczego motywowanie
ludzi nie działa...
i co działa

Najnowsze metody przywództwa,
dodawania ludziom energii i ich
angażowania
212 stron
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-8087-663-7

A więc zostałeś liderem i zastanawiasz się, w jaki
sposób „zmotywować swoją drużynę”? Susan Fowler
udowadnia, że standardowe techniki działają powierzchownie i na krótką metę. Podpowiada, jak pomóc swoim pracownikom odkryć, w jaki sposób ich praca może
zaspokoić ich głębsze potrzeby psychologiczne – autonomii, relacyjności i kompetencji, poczucia celu i spełnienia.

Przeczytaj więcej:
• Przewodnik lidera
Robert Grzybek
• Menedżer skuteczny
Peter F. Drucker
• Najlepsze praktyki
skutecznego menedżera
red. Anna Baczyńska,
Anna Czarczyńska
• Książę
Niccolò Machiavelli
• Pięć dysfunkcji pracy zespołowej
Patrick Lencioni
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ZARZĄDZANIE

BUDOWANIE ZESPOŁU
ANNA SARNACKA-SMITH

Siła różnic w zespole

Jak indywidualne potrzeby i motywacje przekuć na wartość
i wspólny cel
Co jest dziś największym motywatorem dla pracowników? Jak zarządzać różnorodnością i budować zespół, który osiąga wspólne cele? Na te i inne pytania odpowiada Anna Sarnacka-Smith. Co ważne, książka nie jest zbiorem jej subiektywnych
przemyśleń, lecz bazuje na wynikach badania opinii, przeprowadzonego na grupie
pracujących kobiet i mężczyzn w Polsce. Co więcej, autorka daje nam gotowe narzędzia – klucze do budowania porozumienia, zaangażowania i efektywnej współpracy w zespole.

ŚĆ

NOWO

2019

264 strony
oprawa miękka
EAN 978-83-8087-809-9

cena 44,90 zł

Patroni:

Przeczytaj więcej:
• Jednominutowy Menedżer
buduje wydajne zespoły
dr Ken Blanchard,
Donald Carew,
Eunice Parisi-Carew
• Zespole, do dzieła!
Ken Blanchard,
Alan Randolph, Peter Grazier
• Przezwyciężanie pięciu
dysfunkcji pracy zespołowej
Patrick Lencioni
• Trzy kluczowe cechy
idealnego członka zespołu
Patrick Lencioni
• Autobus energii
Jon Gordon
• Legendarna obsługa klienta
dr Ken Blanchard,
Kathy Cuff, Vicki Halsey
• Mecz wygrywa się w szatni
Jon Gordon, Mike Smith
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INGA BIELIŃSKA,
ZOFIA JAKUBCZYŃSKA

Jeden na jeden –
odważne rozmowy
z pracownikami

Dialogi i praktyczne ćwiczenia

350 stron
oprawa miękka
cena 46,90 zł
EAN 978-83-8087-603-3

Rozmowa menedżerska to najskuteczniejsze i najszybciej
działające narzędzie mogące spowodować pożądaną zmianę, o ile… zostanie dobrze przygotowana i przeprowadzona.
W tej książce znajdziesz rzeczywiste dialogi, praktyczne
wskazówki oraz opisy doświadczeń polskich liderów. Nauczysz się dawać odważną informację zwrotną ukierunkowaną na zmianę oraz radzić sobie z postawami pracowników, które torpedują dialog.

ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIANY
JAROSŁAW RUBIN,
WIESŁAW GRABOWSKI, MAREK NAUMIUK

Zwinnologia

Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą
Badania pokazują, że posługując się tradycyjnymi metodami zarządzania zmianą, masz zaledwie 30% szans na powodzenie. Autorzy pokazują, że wynik procesu
zmiany zależy przede wszystkim od zwinnego podejścia do zarządzania, łączącego
wiedzę w dwóch obszarach: jak zaplanować zadania zmieniające organizację oraz
w jaki sposób zaangażować pracowników. W ich podejściu droga do celu jest ciągłym powtarzaniem cyklu uczenia się poprzez działanie.
486 stron
oprawa miękka
EAN 978-83-8087-657-6

ŚĆ
NOWO

2019

cena 49,90 zł

Patroni:

,

DR KEN BLANCHARD, JOHN BRITT
JUDD HOEKSTRA, PAT ZIGARMI

Kto zabił zmianę?

Stań się skutecznym
Agentem Zmiany w twojej organizacji
W tym kryminale business fiction znajdziesz odpowiedź na pytanie, kto zabija
zmianę lub macza palce w jej morderstwie. Główny bohater prowadzi śledztwo
w sprawie śmierci kolejnej zmiany. Agent McNally przesłuchuje trzynastu głównych podejrzanych, między innymi krótkowzroczną menedżerkę Wiktorię Wizję,
stale opieszałego kierownika Piotra Prioryteta, dyrektorkę Klarę Komunikację,
której zapalenie krtani uniemożliwia porozumiewanie się, oraz kilka innych szemranych postaci.
115 stron
oprawa miękka
EAN 978-83-8087-808-2

cena 34,90 zł

Przeczytaj więcej:
• Psychologia zmiany w życiu i biznesie
Angelika Chimkowska

• Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie
Beata Kozyra
• My robimy to inaczej
John Kotter, Holger Rathgeber

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych
rezultatów.

ALBERT EINSTEIN
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STRATEGIA
TIFFANI BOVA

IQ Wzrostu

10 ścieżek rozwoju w obliczu
ostrej konkurencji i szybko
zmieniającego się otoczenia
biznesowego

ŚĆ

NOWO

2019

380 stron
oprawa miękka
cena 56,90 zł
EAN 978-83-8087-763-4

Próby odgadnięcia, jaki ruch należy wykonać, by poprawić wyniki firmy, mogą nas przytłoczyć. A przecież, jak
dowiesz się z książki, istnieje tylko dziesięć prostych,
choć często błędnie pojmowanych, ścieżek rozwoju. Tiffani Bova udowadnia, że każda dobra strategia wzrostu
może być sprowadzona do wyboru właściwej kombinacji
i sekwencji owych ścieżek w zależności od aktualnej sytuacji i potrzeb.

Przeczytaj więcej:
• Strategia błękitnego oceanu
Renée Mauborgne, W. Chan Kim
• Przemiana błękitnego oceanu
Renée Mauborgne, W. Chan Kim
• Dobra strategia, zła strategia
Richard P. Rumelt
• Zwyciężaj w biznesie
Brian Tracy
• Pasja i dyscyplina
Krzysztof Obłój
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AVINASH K. DIXIT,
BARRY J. NALEBUFF

Sztuka strategii
Teoria gier w biznesie
i życiu prywatnym

496 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-757-3

Dzięki teorii gier nauczysz się strategicznego myślenia
i zaczniesz je z powodzeniem stosować w swoim życiu.
Zostaniesz mistrzem rozpoznawania prawdziwych intencji innych na podstawie tego, co robią, a nie tylko
tego, co mówią. A także nauczysz się przewidywać, jak
postąpią, co pozwoli ci z wyprzedzeniem wybrać najlepsze działanie. W ten sposób sprawisz, że nikt cię nie
zaskoczy.

KRZYSZTOF OBŁÓJ

Praktyka strategii firmy

Jak zarządzać przeszłością, radzić
sobie z teraźniejszością i tworzyć
przyszłość

222 strony
oprawa twarda
cena 44,90 zł
EAN 978-83-7561-804-4

Dzięki zastosowaniu kategorii czasu i przestrzeni profesor Obłój pokazuje, jak skutecznie wykorzystać doświadczenia z przeszłości w praktyce zarządzania dziś
i budowaniu strategii na przyszłość, by osiągnąć najważniejszy cel: efektywność przedsiębiorstwa w dniu
dzisiejszym. Jeśli masz czas na tylko jedną książkę o budowie strategii firmy – to jest właśnie ta książka!

ORGANIZACJA CZASU I PRACY

ŚĆ
NOWO

2019

Jeśli sam nie ustalisz priorytetów
w swoim życiu, ktoś inny zrobi to
za ciebie.
GREG McKEOWN,
autor książki Esencjalista

336 stron
oprawa miękka
cena 42,90 zł
EAN: 978-83-8087-703-0

ŚĆ
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SAM HORN

Jutro?
Nie ma takiego dnia w tygodniu!
10 trików, dzięki którym przestaniesz
odkładać swoje plany na później

Masz całą listę rzeczy, które planujesz zrobić, kiedy będziesz mieć więcej czasu, pieniędzy lub wolności? A co,
jeśli to się nigdy nie wydarzy? W tej książce znajdziesz
10 praktycznych trików, które pomogą ci w lepszej organizacji czasu i realizacji tego, co jest dla ciebie ważne, a co
zwykle odkładasz na bliżej nieokreśloną przyszłość. Całość uzupełniają inspirujące cytaty, pomocne ćwiczenia
i zaczerpnięte z życia historie sukcesu ludzi, którzy przestali odkładać wszystko na później i zaczęli tak kształtować swoje życie, by móc się nim cieszyć każdego dnia.
Patroni:

Przeczytaj więcej:
• Esencjalista
Greg McKeown
• Zjedz tę żabę!
Brian Tracy
• Zapanuj nad czasem
i zostań panem swojego życia
Brian Tracy
• Menedżer 80/20
Richard Koch

244 strony
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-8087-580-7

JON ACUFF

Zrobione!

Naucz się kończyć to, co zacząłeś
Cierpisz na „słomiany zapał”? Prześladują cię nieukończone zadania i nieosiągnięte cele? Bardzo często
zniechęcają nas uzyskiwane wyniki, które niemal zawsze okazują się gorsze od naszych ambicji. Jon Acuff
przedstawia kilka niecodziennych, prostych zasad, które pomogą ci wreszcie zamknąć rozpoczęte projekty,
zakończyć odkładane „na potem” sprawy i zrealizować
założone cele.
Patroni:
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MARKETING
SETH GODIN

To jest marketing!

Nie zostaniesz zauważony, dopóki nie nauczysz się widzieć
Godin to autor światowych bestsellerów, które zmieniły sposób, w jaki ludzie myślą o marketingu. Tym razem, wykorzystując swoją autorską mieszankę obserwacji
i zapadających w pamięć przykładów, pokazuje m.in., jak identyfikować najmniejszą opłacalną grupę odbiorców, jak przyjmować narrację już stosowaną przez
twoich fanów i obserwatorów w mediach społecznościowych, a także jak zacząć
wykorzystywać marketing do rozwiązywania problemów innych ludzi, a nie skupiać
się na kradzieży uwagi klienta i spamowych ścieżkach e-mailowych. Wstęp do polskiego wydania napisał Jacek Kotarbiński.
320 stron
oprawa miękka
EAN 978-83-8087-758-0

ŚĆ
NOWO

cena 49,90 zł

Patroni:

2019

CLOTAIRE RAPAILLE

Kod kulturowy

Jak zrozumieć preferencje
współczesnego konsumenta,
motywacje wyborców
czy zachowania tłumu

ŚĆ

NOWO

2019

260 stron
oprawa miękka
cena 54,90 zł
EAN 978-83-8087-814-3

Co różni ludzi na całym świecie? Co takiego sprawia, że
wybieramy jakiś styl życia i kupujemy takie, a nie inne
rzeczy? Odpowiedzią na te pytania jest kod kulturowy.
Clotaire Rapaille, badacz kultur i ekspert rynku, doradca
większości firm z listy Forbes 100, współtwórca serialu
Netflixa 13 kodów, 13 kultur, złamał system kodujący nasze zachowania. Jego książka to lektura obowiązkowa dla
każdego, kto pragnie zrozumieć preferencje współczesnego konsumenta, motywacje wyborców czy psychologię
tłumu. To spojrzenie na ludzkie zachowania przez okulary, jakich nikt wcześniej w Polsce nie nosił.
Patroni:
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Przeczytaj więcej:
• E-MARKETING
red. Grzegorz Mazurek
• Model StoryBrand
Donald Miller
• Siła narracji marketingowej
Mirosław Bujko,
Sebastian Hejnowski
• Marketing 4.0
Philip Kotler,
Hermawan Kartajaya,
Iwan Setiawan
• Nieświadome wybory
Jonah Berger
• Public Relations
Wojciech Budzyński
• Marketing
Brian Tracy

KOMUNIKACJA

ŚĆ
NOWO

2019
426 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-660-6

BEATA KOZYRA

RICK BRINKMAN, RICK KIRSCHNER

Komunikacja bez barier
Jak rozumieć i być rozumianym

Masa przykładów wziętych z codziennego życia. Tona
dowcipów i anegdot. Garść ćwiczeń i testów. Przystępny język. Praktyczne narzędzia. Wszystko to znajdziesz
w tej książce. To bardzo praktyczny poradnik z przykładami problemów w komunikacji, jakie przydarzają się
każdemu, oraz prostymi podpowiedziami, jak ich unikać
i jak poprawić swoje relacje z innymi za pomocą odpowiedzialnego porozumiewania się.
Patroni:

JOHN C. MAXWELL
Wszyscy się komunikują,
niewielu potrafi się porozumieć

Sekrety technik komunikacji ludzi sukcesu

256 stron
oprawa miękka
cena 34,90 zł
EAN 978-83-8087-307-0

384 strony
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-755-9

Jak radzić sobie z ludźmi,
których nie da się znieść

i jak sprawić, aby zachowywali się dobrze
mimo swoich wad
Zobacz, jak radzić sobie ze złymi zachowaniami w pozytywny i profesjonalny sposób. Ta książka pomoże ci
stawić czoło nawet najgorszym typom osobowości.
Zawarte w niej narzędzia i konkretne strategie postępowania w obliczu trudnych sytuacji sprawią, że
nauczysz się wykonywać zadania i dobrze współżyć nawet z osobami, które mają zadziwiającą zdolność sabotowania, psucia i zakłócania twoich planów, potrzeb
i pragnień.

VANESSA VAN EDWARDS
Złam szyfr ludzkich zachowań
Zyskaj społeczne supermoce

368 stron
oprawa miękka
cena 52,90 zł
EAN 978-83-8087-347-6

W komunikacji
najważniejsze
to usłyszeć to,
co nie zostało
powiedziane.
PETER F. DRUCKER,
autor książki
Menedżer skuteczny
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NEGOCJACJE I PERSWAZJA
GRZEGORZ ZAŁUSKI,
ADAM CZAJKOWSKI

Perswazyjny poker

Talia najskuteczniejszych
technik sprzedaży, prezentacji
i komunikacji

ŚĆ

NOWO

2019

456 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-860-0

To nie jest klasyczna książka, lecz talia technik wpływu. To
54 karty, czyli krótkie i praktyczne rozdziały, a lektura każdego z nich zajmie ci nie więcej niż trzy minuty. Znajdziesz
w niej przekrojową wiedzę z zakresu komunikacji, prezentacji i etycznych technik wywierania wpływu, a nowatorska
forma książki da ci możliwość praktycznego treningu. Niektóre z kart są uzupełnione linkiem do 60-sekundowego
filmu na YouTubie, gdzie autorzy prezentują, jak używać
danej techniki w dialogu handlowym.
Patroni:

ROBERT CIALDINI,
NOAH GOLDSTEIN,
STEVE MARTIN

Świat na TAK!

Zdobywaj przyjaciół,
zyskuj pewność siebie
i skutecznie przekonuj
innych
176 stron
oprawa miękka
cena 29,90 zł
EAN 978-83-8087-638-5

Ta niewielka książka stworzona przez mistrzów perswazji zawiera aż 21 praktycznych rozdziałów, z których
każdy omawia sposób, w jaki możesz zwiększyć szanse
na to, by dana osoba zgodziła się na twoją prośbę lub
spełniła twoje żądanie. Ponadczasowe zasady możesz
wykorzystywać w celu pokonywania mnóstwa różnego
rodzaju wyzwań – od naprawy popsutych relacji z drugą
osobą do wynegocjowania wyższego wynagrodzenia.
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Przeczytaj więcej:
• Negocjowanie i zawieranie
umów handlowych
Wojciech Budzyński
• Negocjacyjne zoo
Grzegorz Załuski

• Negocjuj, jakby od tego
zależało twoje życie
Chris Voss, Tahl Raz

• Jednominutowy Negocjator
Don Hutson, George Lucas
• Sekrety negocjacji
dla biznesmenów
Roger Dawson

• Nieświadome wybory
Jonah Berger

• Jak wygrać każde negocjacje
Robert Mayer

• Retoryka negocjacji
red. Agnieszka Budzyńska-Daca,
Ewa Modrzejewska

ROBERT CIALDINI,
NOAH GOLDSTEIN,
STEVE MARTIN

TAK! 60 sekretów
nauki perswazji
Sztuka przekonywania
i wywierania wpływu
304 strony
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-8087-271-4

Ten międzynarodowy bestseller, oparty na wynikach badań
nad psychologią perswazji, zawiera mnóstwo wartościowych spostrzeżeń, które pomogą ci zwiększyć siłę przekonywania w pracy i w domu. Dlatego niezależnie od tego,
czy chcesz, by ktoś dał ci awans, zażył lekarstwo, przestał
wnosić do domu błoto na butach czy zagłosował na ciebie,
z tej książki dowiesz się, w jaki sposób niewielkie zmiany
w zachowaniu mogą mieć ogromny wpływ na twój sukces.

SPRZEDAŻ
ROBERT KOZAK

Wędrówki
z Gandalfem.
Sprzedaż

ŚĆ

NOWO

2019

180 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-810-5

Tym razem bohaterem historii business fiction jest
świeżo upieczony sprzedawca, który spotyka mentora
Sama Portlanda i dzięki niemu rozwija się w swojej nowej roli. Przeżywając z bohaterem jego porażki i sukcesy, wzloty i upadki, niejednokrotnie odnajdziesz w tych
sytuacjach siebie. Pozwoli ci to dużo efektywniej zastosować w praktyce zawarte tutaj porady dotyczące sposobów osiągania wyjątkowych rezultatów w sprzedaży.

BRIAN TRACY

Psychologia sprzedaży
Podnieś sprzedaż szybciej
i łatwiej, niż kiedykolwiek
uznawałeś za możliwe

218 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-7746-335-2

Poznaj ludzkie myślenie, prawdziwe motywy kupowania
oraz sprawdzone, najskuteczniejsze techniki sprzedaży i perswazji. Znajdziesz tu praktyczne metody i wskazówki, w tym warsztatowe „działania do przećwiczenia”.
Nie ma prostszej ani bardziej bezpośredniej metody
na osiągnięcie sukcesu. Po prostu zrób, co radzi Tracy,
a zobaczysz, co stanie się z twoją sprzedażą.

ANTHONY IANNARINO

Jedyny podręcznik
sprzedaży, jakiego
potrzebujesz

270 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-380-3

Co łączy wszystkich skutecznych sprzedawców na świecie, bez względu na branżę i organizację, w której pracują? Autor opisuje szczegółowo dziewiętnaście cech
i umiejętności najwybitniejszych sprzedawców. Bez
względu na to, czy obsługujesz wielkie korporacje, małe
firmy, czy klientów indywidualnych, będziesz raz po raz
wracał do tej książki po sprawdzoną wiedzę, wypróbowane strategie i naprawdę użyteczne wskazówki.

Przeczytaj więcej:
• Nieograniczony sukces
w sprzedaży
Brian Tracy
• Magia sprzedaży
Robert Grzybek
• Techniki skutecznej sprzedaży
przez telefon i internet
Josiane Chriqui Feigon
• Skuteczny trening sprzedaży
Grzegorz Radłowski
• Zarządzanie sprzedażą
Brian Tracy
• Odkryj się
Patrick Lencioni
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PREZENTACJA
KAROLINA JÓŹWIK,
SZYMON ZWOLIŃSKI

Myślenie wizualne
w biznesie

SAM HORN

Intryguj

Przyciągnij uwagę
i zdobywaj klientów

Myślenie wizualne 2.0
176 stron
oprawa zintegrowana
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-665-1
EAN 978-83-8087-664-4

Dotarliśmy do momentu, gdzie zaskakuje nas trener,
mówca, wykładowca czy menedżer w dużej firmie, który nie przynosi prezentacji z rozszerzeniem .ppt, a narzędzia, jakie ma przy sobie, to zwykłe mazaki. Karolina
Jóźwik pomaga zostać mistrzem oryginalnej prezentacji – w książkach przedstawia zasady myślenia wizualnego i udowadnia, że narysowanie ludzi, emocji, a nawet
sprzedaży jest łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.

BRIAN TRACY

Mów i zwyciężaj

Jak perswazyjnie prezentować
w każdej sytuacji

184 strony
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-61732-42-6

Zobacz, jak po mistrzowsku opanować sztukę skutecznego przemawiania – i jak ją wykorzystać, by osiągnąć
nawet pozornie najbardziej nierealne cele. Brian Tracy
zdradza tajniki wywierania maksymalnie skutecznego
wpływu własnymi słowami i prezentacjami, które pozwolą ci nie tylko efektywnie się komunikować, ale także w mistrzowski sposób zmieniać zdanie innych osób
na tematy o krytycznym znaczeniu dla twojego sukcesu.
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238 stron
oprawa miękka
cena 34,90 zł
EAN 978-83-8087-062-8

Specjalistka z zakresu komunikacji i autorka bestsellerów prezentuje swój ośmioetapowy proces INTRIGUE,
który uczy, w jaki sposób przekształcić nudne i przeładowane treścią wystąpienia w spójną, przekonującą
i skuteczną komunikację dwustronną. Innowacyjne
techniki opracowane przez Horn dowiodły swojej skuteczności, pomagając jej klientom zdobywać kontrakty i zarobić miliony dolarów. Teraz mogą pomóc również tobie.

JACEK ROZENEK

Prezentuj z pasją

232 strony
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-7746-986-6

Droga do skutecznego przemawiania wymaga od
współczesnego mówcy znacznie więcej niż tylko sprawności językowej, panowania nad mową ciała czy dopasowania garderoby do treści wystąpienia. Jacek Rozenek, aktor i coach, pokazuje, że skuteczne wystąpienie
wymaga od mówcy trzech niezbędnych składników:
chęci porozumienia, pasji oraz woli stałego rozwoju.
Przedstawia sprawdzone sposoby jak to osiągnąć oraz
zdradza elementy własnego know how.

KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE
CLAYTON CHRISTENSEN,
TADDY HALL, KAREN DILLON,
DAVID DUNCAN

Nie licz na szczęście
Opowieść o innowacjach
i wyborach klientów

310 stron
oprawa miękka
cena 52,90 zł
EAN 978-83-8087-277-6

Skąd czerpać pewność, że klienci będą chcieli kupować twoje produkty? Autorzy twierdzą, że sukces innowacji zależy nie od wiedzy na temat samych klientów, lecz raczej od wiedzy na temat stojących przed
nimi wyzwań, o czym doskonale wiedzą firmy takie jak
Amazon, Intuit, Uber czy Airbnb. Opisana w tej książce
teoria zadań to nowa nadzieja dla firm, które pragną
się rozwijać, ale mają już dość poszukiwania dobrych
rozwiązań po omacku.

ED CATMULL,
AMY WALLACE

Kreatywność S.A.

392 strony
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-637-8

Ed Catmull, prezes wytwórni filmów animowanych
Pixar, w której powstały m.in. Toy Story, Gdzie jest
Nemo czy Potwory i spółka, dzieli się swoją wiedzą
o technikach zarządzania stosowanych w jego firmie.
Pokazuje, w jaki sposób stworzyć odpowiednie środowisko pracy z przestrzenią, która sprzyja komunikacji,
i prezentuje recepty na to, jak stale podkręcać kreatywność, nie zabijać jej biurokracją i uważnie przyglądać się wszystkiemu, co może jej zagrozić.

TOM KELLEY, DAVID KELLEY

Twórcza odwaga
Otwórz się na
design thinking

280 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-761-0

Sądzisz, że nie jesteś kreatywny? Nic bardziej mylnego!
Przeczytaj tę książkę i zobacz, jak uwolnić, pielęgnować
i umacniać wrodzoną kreatywność drzemiącą w każdym
z nas. Autorzy, twórcy IDEO i d.school, prekursorzy Design Thinking, stworzyli metodę twórczego myślenia,
która pozwoli ci wyjść poza schematy, uporządkować
proces twórczy i przejść do działania. Bo kreatywność i
zdolność do innowacji są niczym mięśnie – im bardziej
z nich korzystamy, tym silniejsze się stają.

ADAM GRANT

Buntownicy

Kreatywni liderzy
zmieniają świat

436 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-458-9

W jaki sposób należy właściwie rozpoznawać okazje
do zmiany? Jak trafnie oceniać dobre pomysły i idee?
Jeden z najbardziej prowokujących myślicieli z dziedziny zarządzania podpowiada, w jaki sposób możemy bronić naszych najlepszych pomysłów i idei oraz
skutecznie wprowadzać je w życie, a także jak liderzy
mogą efektywnie zachęcać i stymulować swoich pracowników do tego, by ci myśleli nieszablonowo i głośno wyrażali swoje krytyczne opinie.
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FINANSE
BODO SCHÄFER

Droga do
finansowej wolności
Pierwszy milion
w ciągu siedmiu lat

332 strony
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-775-7

Tak jak można się nauczyć latać, nurkować czy programować, można sobie przyswoić wiadomości o tym, jak
osiągnąć dobrobyt – wystarczy poznać kilka bardzo
ważnych podstawowych zasad. Z tej książki dowiesz się
między innymi, jak uzyskiwać co najmniej 12-procentowe odsetki oraz w jaki sposób dzięki zastosowaniu
jedenastu zaskakująco efektywnych metod niemalże
natychmiast zwiększyć swoje dochody.

BRIAN TRACY, DAN STRUTZEL

Tajniki zarządzania
pieniędzmi

Jak osiągnąć wolność finansową

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

Jak zarabiać, inwestować i mądrze wydawać pieniądze? Brian Tracy i Dan Strutzel przyglądają się zarówno
prawom, jak i mitom dotyczącym finansów. 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.
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VICKI ROBIN, JOE DOMINGUEZ

Pieniądze albo życie
9 kroków do finansowej
niezależności

368 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-368-1

Po tę książkę powinny sięgnąć zarówno osoby, które
dopiero stoją u progu swojej kariery zawodowo-finansowej, jak i te, które są u jej szczytu lub drastycznie
z niego spadły. Przedstawione w niej kroki do osiągnięcia niezależności finansowej pomogą ci wyznaczyć
nową – bardziej świadomą i rozważną – drogę życiową,
a zdobycie kontroli nad pieniędzmi pozwoli zatrzymać
błędne koło bezsensownego zapracowywania się.

Przeczytaj więcej:
• Jednominutowy milioner
Mark Victor Hansen,
Robert G. Allen
• Rachunkowość finansowa.
Wprowadzenie
Marzena Strojek-Filus,
Ewa Wanda Maruszewska
• Wycena firmy
Aswath Damodaran

Nigdy nie inwestuj w biznes,
którego nie rozumiesz.
WARREN BUFFETT,
autor książki Warren Buffett o biznesie

NOWE TECHNOLOGIE
TERRENCE J. SEJNOWSKI

Deep learning.
Głęboka rewolucja

Kiedy sztuczna inteligencja
spotyka się z ludzką

ŚĆ

NOWO

2019

384 strony
oprawa miękka
cena 54,90 zł
EAN 978-83-7561-962-1

Samochody jeżdżące bez kierowców, swobodne rozmowy z Siri czy
ogromne zyski z automatycznego tradingu na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych to tylko niektóre z efektów deep
learningu. Od czego wszystko się zaczęło? Jak po wielu tysiącach
lat ludzkości wreszcie udało się stworzyć sztuczną inteligencję
i jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz przyszłości z jej
udziałem? Książka Sejnowskiego stanowi odpowiedź na te pytania.

Przeczytaj więcej:
• Cyfrowi ludzie
Chris Skinner
• Nieuniknione
Kevin Kelly
• Świat przyszłości
Alec Ross
• Prognozuj – kto kliknie, kupi,
skłamie lub umrze
Eric Siegel
• Blockchain jako innowacja
systemowa
Włodzimierz Szpringer

EKONOMIA
MARCIN PIĄTKOWSKI

Europejski lider wzrostu
Polska droga od ekonomicznych
peryferii do gospodarki sukcesu

ŚĆ

NOWO

2019

444 strony
oprawa miękka
cena 79,90 zł
EAN 978-83-7561-999-7

Dlaczego niektóre kraje są bogate, a inne biedne? Autor udziela
odpowiedzi na to pytanie na przykładzie Polski i jej bezprecedensowego sukcesu gospodarczego w ciągu ostatnich 30 lat.
Podkreśla kluczową rolę inkluzywnych instytucji, kultury, idei
i indywidualności jako źródeł polskiego sukcesu po 1989 roku.
Wskazuje także na zagrożenia dla dalszego rozwoju i proponuje
nowy model wzrostu dla Polski, który pozwoliłby jej po raz pierwszy w historii dogonić Zachód.

Przeczytaj więcej:
• Świadomy kapitalizm –
to się opłaca!
John Mackey, Raj Sisodia
• Banki i rynki finansowe
Zbyszek Grocholski
• Matchmaking.
Kto co dostaje i dlaczego
Alvin E. Roth
• Sektor FinTech na europejskim
rynku usług bankowych
Mateusz Folwarski
• Paradoks euro
Stefan Kawalec,
Ernest Pytlarczyk

19

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

LEAN

KAIZEN

MICHAEL BALLÉ, DANIEL JONES,
JACQUES CHAIZE, OREST FIUME

Strategia LEAN

Kultura uczenia się kluczem
do budowania przewagi konkurencyjnej
Jak ograniczyć ogólne koszty, aby zachować konkurencyjność? Co zrobić, aby praca
stała się ciekawsza i stanowiła źródło większej satysfakcji? I by uczyć się szybciej
dzięki współpracy? Autorzy odpowiadają na te pytania i krok po kroku przedstawiają proces kształtowania strategii lean, która pozwala zapewnić trwałą wartość
dla klienta. Dzięki ich książce porzucisz tradycyjne podejście do kwestii strategii
i przestawisz się na strategiczne myślenie lean. Dowiesz się także, jak w praktyce
wykorzystać metodologię lean do budowania przewagi konkurencyjnej, inicjowania procesu innowacyjności i generowania stabilnego wzrostu.

ŚĆ
NOWO

2019

368 stron
oprawa miękka
EAN 978-83-8087-629-3

cena 74,90 zł

Partner wydania:

MARCIN KAMIEŃSKI,
LUDWIK SIECZKOWSKI

DREW LOCHER

Lean w biurze i usługach

Praktyczny przewodnik
5s, czyli jak wdrażać,
żeby wdrożyć

ŚĆ

NOWO

2019

112 stron
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-8087-785-6

Selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina to składowe metody, której zastosowanie pozwala na skuteczną zmianę środowiska pracy
w firmie. Autorzy, korzystając z case studies zaczerpniętych z własnych doświadczeń, poprowadzą cię przez
cały proces wdrożenia: wskażą korzyści, koszty, trudności, ryzyka oraz błędy, których możesz uniknąć.
Partner wydania:
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Przewodnik po zasadach
szczupłego zarządzania
w środowisku pozaprodukcyjnym

232 strony
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-855-6

Autor wychodzi poza opis podstawowych narzędzi lean
i skupia się na szczegółowym wyjaśnieniu kluczowych
koncepcji szczupłego zarządzania w środowisku biurowym i usługowym. Rozpoczyna od analizy zarządzania
strumieniem wartości, a następnie przechodzi do takich zagadnień, jak praca standaryzowana, przepływ,
zrównoważony system ssący oraz zarządzanie wizualne.
Partner wydania:

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

480 stron
oprawa miękka
cena 69,90 zł
EAN 978-83-8087-147-2

LEAN

KAIZEN

560 stron
oprawa miękka
cena 74,90 zł
EAN 978-83-8087-362-9

JEFFREY K. LIKER

JEFFREY K. LIKER, KARYN ROSS

14 zasad zarządzania
wiodącej firmy produkcyjnej świata

Jak rozwijać lean w firmie usługowej

Droga Toyoty

Liker wyjaśnia swoiste podejście Toyoty do szczupłego
zarządzania i opisuje 14 zasad ożywiających charakterystyczną dla tej firmy kulturę obsesji na punkcie jakości
i wydajności. Stworzył on cenne źródło wiedzy, którą
można wykorzystać w odniesieniu do każdej firmy i każdego procesu gospodarczego – zarówno w dziedzinie
usług, jak i wytwarzania.

MASAAKI IMAI
Gemba Kaizen

Zdroworozsądkowe podejście
do strategii ciągłego rozwoju

484 strony
oprawa miękka
cena 79,90 zł
EAN 978-83-8087-602-6

Droga Toyoty
do doskonałości w usługach
W jaki sposób czerpać korzyści wynikające z lean? Dzięki tej książce poznasz zasady, praktyki oraz narzędzia
służące rozwijaniu ludzi i procesów w sposób, który pozytywnie zaskoczy wszystkich twoich klientów. Lektura
obowiązkowa dla wszystkich osób pracujących w sektorze usług, bez względu na zajmowane stanowisko.

MICHAŁ WOLAK,
ANDRZEJ KINASTOWSKI
Office Samurai: Lean w biurze

112 stron
oprawa miękka
cena 29,90 zł
EAN 978-83-8087-325-4

Przeczytaj więcej:
• Kultura Kaizen
Jon Miller, Mike Wroblewski,
Jaime Villafuerte
• Lean CEO
Jacob Stoller
• Zwinnologia
Jarosław Rubin,
Wiesław Grabowski,
Marek Naumiuk
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WŁASNA FIRMA
MAREK KĄDZIELSKI

MICHAEL E. GERBER

Moja historia od etatowca
do freelancera

Dlaczego większość małych firm
upada i jak temu zaradzić

Wolny strzelec

Mit przedsiębiorczości

258 stron
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-7561-659-0

206 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-7746-897-5

Jak zarabiać trzy razy więcej i mieć dwa razy więcej
czasu dla siebie? Marek Kądzielski przekonuje, że „bycie na swoim” to między innymi wyższe zarobki, więcej
czasu wolnego i większa satysfakcja. Druga strona tego
wyboru to ogromna samodyscyplina, wyrobienie w sobie „mentalności biznesmena”, umiejętne zarządzanie sobą. Autor dokładnie omawia drogę, jaką trzeba
przejść, by osiągnąć sukces jako wolny strzelec.

Biznesplan, rekrutacja, szukanie najlepszej strategii…
Czy własna firma to pułapka? Jak stworzyć organizację i nie dołączyć do setek tysięcy ludzi, którzy co roku
wpompowują energię, pieniądze i życie w nowe małe
ﬁrmy i nie utrzymują się na rynku? Michael Gerber rozwiewa popularne mity na temat prowadzenia własnego biznesu i podpowiada, co zrobić, by rozwinąć firmę
w sposób produktywny i pewny.

GRZEGORZ KRZEMIEŃ

Własna firma krok po kroku

Działaj skutecznie na każdym etapie rozwoju swojego biznesu
Grzegorz Krzemień, przedsiębiorca i menedżer z ponad dwudziestoletnią praktyką,
który stworzył od podstaw jedną z największych agencji interaktywnych na rynku
polskim, dzieli się z czytelnikami swoim bogatym doświadczeniem. Jego książka
to praktyczny zbiór licznych wskazówek dostosowanych do polskich realiów rynkowych oraz analiza wszystkiego, co z perspektywy osoby zarządzającej jest istotne
w rozwoju ﬁrmy. Szczegółowo omawia najważniejsze aspekty rozwoju organizacji
w takich obszarach, jak Biznes, Ludzie, Klienci, Sprzedaż oraz Branża. Dowiesz się
z niej, w jaki sposób rozwijać ofertę, uwzględniając trendy oraz zmienne potrzeby
klientów, jak budować z nimi trwałe relacje oraz dobrze zarządzać ludźmi i motywować ich, a także jak rozwijać kompetencje marketingowe firmy.
256 stron
oprawa miękka
EAN 978-83-8087-782-5
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Patroni:

cena 42,90 zł

WŁASNA FIRMA
FRANCISZEK MIGASZEWSKI

Finansowanie
dla startupów

Jak negocjować z inwestorem.
Przewodnik praktyka

ŚĆ
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2019

252 strony
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN : 978-83-7561-973-7

Franciszek Migaszewski na własnej skórze przekonał
się, jak trudne mogą być negocjacje z inwestorem i jakie pułapki czekają na każdego założyciela startupu.
W swojej książce omawia trzy podstawowe zagadnienia: przebieg negocjacji, kluczowe dla umowy z inwestorem elementy oraz wdrażanie umowy inwestycyjnej.
Poradnik zawiera również przykłady konkretnych rozwiązań oraz zapisów w umowie inwestycyjnej.

PETER THIEL, BLAKE MASTERS

ZERO TO ONE

Notatki o start-upach,
czyli jak budować przyszłość

224 strony
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN : 978-83-8087-118-2

Jak budować firmy oparte na zupełnie nowych pomysłach? W jaki sposób zamiast powielać w nieskończoność istniejące rozwiązania, tworzyć coś z niczego,
przechodzić od zera do jednego? Współzałożyciel PayPala pokazuje, jak dostrzec wartość w nieoczekiwanych
miejscach i skorzystać z okazji, by dojść do unikalnej
innowacji. Jego książka to nowe, świeże pomysły, jak
kreować wartość.

MIKE MICHALOWICZ

Po pierwsze: ZYSK
Zmień swoją organizację
w efektywną maszynę
do zarabiania pieniędzy

264 strony
oprawa miękka
cena 54,90 zł
EAN : 978-83-8087-363-6

Mike Michalowicz opracował nieszablonowy system
zarządzania przepływami środków pieniężnych, dzięki
któremu dziesiątki małych firm wyrwały się ze spirali
zadłużenia 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.

Przeczytaj więcej:
• Od celu do wyniku
Jim Collins
• Biznesplan w 10 krokach
Jerzy T. Skrzypek
• Szalony, czyli przedsiębiorczy
Linda Rottenberg
• A teraz stwórz wielką firmę
Brian Tracy

Zrobić budżet to wskazać swoim
pieniądzom, dokąd mają iść,
zamiast się zastanawiać,
gdzie się rozeszły.
JOHN C. MAXWELL,
autor książki
Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz
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PAKIETY

6 książek
oprawa miękka
cena 99,90 zł
EAN : 978-83-7746-709-1

DR KEN BLANCHARD

Jednominutowy Menedżer
motywuje

Zbiór bestsellerowych książek Blancharda opisujących
prosty i wyjątkowo skuteczny program. Każdy z tytułów zawiera opisy konkretnych technik pozwalających
w praktyce zastosować jednominutowe zasady zarządzania, które sprawią, że twój zespół stanie się zgrany
i efektywny.

BRIAN TRACY
Biblioteka Sukcesu Briana Tracy

5 książek
oprawa miękka
cena 99,90 zł
EAN 978-83-8087-812-9
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książka + karty
oprawa twarda
cena 66,90 zł
EAN 978-83-8087-607-1

GRZEGORZ ZAŁUSKI

Negocjacyjne zoo

Ukryte czynniki wpływające
na nasze zachowanie
Autor odwołuje się do pięciu gatunków zwierząt: słonia, żółwia, lisa, ryby i geparda, przypisując ich cechy
określonym typom negocjatorów, a ich opisy są uzupełnione specjalnymi mapami systematyzującymi wiedzę.
Książka w pakiecie z kartami do gry uczącymi technik
negocjacji.

BRIAN TRACY
Biblioteka Sukcesu Briana Tracy

5 książek
oprawa miękka
cena 99,90 zł
EAN 978-83-8087-813-6

BRIAN TRACY
Zjedz tę żabę! + Workbook

książka + Workbook
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-8087-252-3

KLASYKA PO ANGIELSKU

Klasyka literatury światowej w wersji do nauki
angielskiego opracowana została według klucza:

CZYTAJ – SŁUCHAJ – ĆWICZ

by rozwijać wszystkie obszary języka.
Na marginesach znajduje się minisłownik,
a po każdym rozdziale ćwiczenia do oryginalnego tekstu powieści, takie jak testy czy łamigłówki. Do wszystkich tytułów dołączono także
darmową wersję audio, by czytelnik mógł ćwiczyć
akcent i wymowę.

358 stron
oprawa miękka
EAN 978-83-8175-019-6

cena 29,90 zł

NOWCA
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484 strony
oprawa miękka
EAN 978-83-7561-763-4

cena 29,90 zł

312 stron
oprawa miękka
EAN 978-83-7561-721-4

cena 29,90 zł

W serii ukazały się także:
• A Christmas Carol, Charles Dickens

• The Adventures of Sherlock Holmes Part 2, Arthur Conan Doyle

• Anne of Green Gables, Lucy Maud Montgomery

• The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald

• Alice in Wonderland, Lewis Carroll

• Fairy Tales, Hans Christian Andersen

• Fanny Hill. Memoirs of a Woman of Pleasure, John Cleland
• Frankenstein, Mary Shelley

• Peter and Wendy, James Matthew Barrie
• Sense and Sensibility, Jane Austen
• Short Stories, Edgar Allan Poe

• Short Stories: A Collection, F. Scott Fitzgerald

• The Blue Castle, Lucy Maud Montgomery

• The Hound of the Baskervilles, Arthur Conan Doyle
• The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde

• The Secret Garden, Frances Hodgson Burnett

• The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Louis Stevenson
• The Time Machine, Herbert George Wells
• The Wonderful Wizard of Oz, Frank Baum

• Trzech panów w łódce (nie licząc psa), Jerome K. Jerome
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JĘZYK ANGIELSKI BIZNESOWY
FIONA TALBOT,
SUDAKSHINA BHATTACHARJEE

Global Business English
Jak skutecznie komunikować się
po angielsku w międzykulturowym środowisku biznesowym

ŚĆ
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2019

280 stron
oprawa miękka
cena 46,90 zł
EAN 978-83-7561-987-4

Jak tworzyć komunikaty skuteczne i dopasowane do twoich odbiorców z Polski, Niemiec czy Chin? Dzięki tej książce nauczysz się, jak pisać z wykorzystaniem cenionej na
całym świecie metody Word Power Skills i unikać najbardziej typowych błędów w tekstach biznesowych. Autorki
pokażą ci, jak skutecznie wywierać wpływ, tworzyć różnego rodzaju raporty, prezentacje i notatki, które wyróżnią
cię na tle zespołu.

PIOTR DOMAŃSKI,
MACIEJ DOMAŃSKI

Active English at Work
Kompendium fachowego
języka angielskiego

FIONA TALBOT

Business English.
Jak pisać skutecznie
po angielsku

Stań się mistrzem komunikacji
biznesowej od wiadomości e-mail
po media społecznościowe
220 stron
oprawa miękka
cena 42,90 zł
EAN 978-83-7561-904-1

Naucz się tworzyć angażujące komunikaty po angielsku i skorzystaj z przewagi komunikacyjnej, jaką dają
marketing internetowy oraz media społecznościowe.
Zawarte w tej książce wskazówki pomogą ci rozwinąć
umiejętność pisania do poziomu mistrzowskiego –
a jest to kompetencja, którą pracodawcy powitają z radością i która otworzy ci drzwi do kariery, bo angielski
to przecież dzisiejszy język globalnego biznesu.

AGNIESZKA DRUMMER,
BEATA WILLIAMSON

Nowoczesna korespondencja biznesowa
po angielsku
Modern Business
Correspondence in English

592 strony
oprawa miękka
cena 59,90 zł
EAN 978-83-7561-887-7

Największe na rynku kompendium fachowego języka
angielskiego. Na blisko 600 stronach znajdziesz najważniejsze słownictwo z zakresu prezentacji, negocjacji, marketingu i reklamy, konferencji, finansów,
negocjowania i podpisywania umów czy kontraktów.
Oprócz tego poznasz najczęściej stosowane w branżach konstrukcje gramatyczne czy skróty używane na
całym świecie.
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248 stron
oprawa miękka
cena 34,90 zł
EAN 978-83-7561-834-1

W tej książce znajdziesz liczne przykłady formułowania
poprawnych listów biznesowych, e-maili, składania zamówień, rezerwacji czy reklamacji w języku angielskim.
Zawarte w książce ćwiczenia pomogą skutecznie utrwalić
najważniejsze zasady. Podręcznik obejmuje słownictwo
związane z bankowością, księgowością, zarządzaniem,
handlem międzynarodowym, PR, reklamą i marketingiem,
usługami finansowymi.

JĘZYK ANGIELSKI BIZNESOWY
MARZENA BEATA HOSZOWSKA

International Business English
in Everyday Use

Znajomość języka angielskiego stała się niezbędna w dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości. Powszechna globalizacja i „międzynarodowość”
sprawiły, że angielski stał się główną płaszczyzną komunikacji na całym świecie. Ten podręcznik pomoże ci udoskonalić język zawodowy. Na przykładzie
krótkich opowiadań i dopasowanych do nich konwersacji i ćwiczeń autorka prezentuje najczęściej spotykane w pracy idiomy, wyrażenia potoczne oraz żargon
różnych branż. Wszystko po to, byś przekroczył szkolną, wyuczoną barierę językową i wszedł w sferę codzienności biznesowego angielskiego.

312 stron
oprawa miękka
EAN 978-83-8175-014-1

cena 42,90 zł
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MALWINA DIETRICH,
ALICJA FANDREJEWSKA

Angielski w marketingu,
promocji i reklamie
Insights into Marketing
Vocabulary Learn, Manage,
and Create

ŚĆ
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234 strony
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-7561-990-4

Model 4P w Levi Strauss, influencer marketing w Marlboro czy zasady zwycięskiej kampanii w przypadku
Baracka Obamy – to tylko kilka przykładów, po które
sięgnęły autorki. Przeczytaj stworzony przez nie podręcznik i dzięki tematom ze świata współczesnego marketingu nie tylko poznaj branżowe słownictwo w języku
angielskim, lecz także odkryj tajniki dobrej promocji.

Przeczytaj więcej:
• English in Science
and Technology
Piotr Domański,
Artur Domański
• English for Business and Politics
Dagmara Świda
• Success in Business,
Success in Life
Zofia M. Patoka,
Alicja Fandrejewska
• Angielski dla leniwych
Marta Fihel, Katarzyna Jezusek
• Żegnajcie błędy.
Angielski dla Polaków
Bartosz Czartoryski,
Terence Clark-Ward
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JĘZYK NIEMIECKI BIZNESOWY
STANISŁAW BĘZA,
AGNIESZKA DRUMMER

AGNIESZKA DUDEK

Wirtschaftsdeutsch
in deinem Unternehmen

Hören – Verstehen –
Sprechen

Niemiecki język biznesowy
w twojej firmie

Słuchaj ze zrozumieniem
i ćwicz niemiecki

ŚĆ
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2019

260 stron
oprawa miękka
49,90 zł
EAN 978-83-8175-020-2

Dwoje najbardziej znanych i cenionych autorów podręczników do języka niemieckiego połączyło siły i przygotowało ten zbiór 40 krótkich opowiadań na różne tematy,
przeznaczonych głównie do ćwiczenia rozumienia ze słuchu. Do każdego opowiadania podana jest transkrypcja
nagranych tekstów, słowniczek oraz kilka różnych ćwiczeń,
których celem jest sprawdzenie zrozumienia treści opowiadania, a także utrwalenie ważniejszych wyrażeń, zwrotów oraz struktur gramatycznych.

302 strony
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-7561-812-9

Oparty na autorskiej metodzie podręcznik, dzięki któremu poznasz najważniejsze zwroty z niemieckiego
języka biurowego. Agnieszka Dudek stworzyła koncepcję materiałów do nauki bazującą na powtarzaniu
słów i całych fraz. Dodatkowo materiał książki został
podzielony na krótkie moduły tematyczne, aby nie
zarzucać osoby uczącej się zbyt dużą ilością nowego
słownictwa i dać możliwość powtórzenia nowych fraz.

ANNA JĘDRZEJCZYK

PRZEMYSŁAW WOLSKI,
LIESBETH ENGELBRECHT
REDAKCJA NAUKOWA:
CHRISTIAN EFING

Niemiecki
w marketingu

Niemiecki w pracy: biuro

Marketingdeutsch

232 strony
oprawa miękka
cena 34,90 zł
EAN 978-83-7561-795-5

Jest to zarówno podręcznik, w którym czytelnik znajdzie słownictwo i konstrukcje gramatyczne niezbędne
przy skutecznej obsłudze klienta (offline i online), jak
i książka z obszaru ekonomii, przedstawiająca zarządzanie marketingiem w Niemczech. Zawiera m.in. narzędzia, które można stosować przy analizie, planowaniu oraz kontroli marketingowej.
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Deutsch im Beruf: Büro
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280 stron
oprawa miękka
cena 47,00 zł
EAN 978-83-7561-980-5

Jeśli uczysz się niemieckiego, by móc rozwijać swoją karierę zawodową, ten podręcznik powinien znaleźć się na pierwszym miejscu w twojej biblioteczce. Dzięki niemu możesz
doskonalić swój specjalistyczny język niemiecki (zwłaszcza
w zakresie mówienia) na autentycznych przykładach. Autorzy zebrali scenki z niemieckich i austriackich biur i na ich
podstawie opracowali różne typy ćwiczeń.

JĘZYK NIEMIECKI BIZNESOWY
AGNIESZKA DRUMMER,
RICHARD BOEHNKE

Nowoczesna korespondencja biznesowa
po niemiecku

STANISŁAW BĘZA,
ANKE KLEINSCHMIDT

Deutsch im Büro

Moderne Businesskorrespondenz auf Deutsch
250 stron
oprawa miękka
cena 34,90 zł
EAN 978-83-7561-835-8

Każda niemiecka firma, mając do wyboru zagranicznego partnera biznesowego operującego językiem
niemieckim lub angielskim, wybierze jednak tego,
z którym będzie mogła porozumieć się po niemiecku.
W tej książce znajdziesz najważniejsze zasady komunikacji i mnóstwo przykładów biznesowej korespondencji w języku niemieckim.

Przeczytaj więcej:
• Niemiecki dla leniwych
Agnieszka Drummer,
Monika Drummer
• Niemiecki naprawdę dla ciebie
Agnieszka Drummer,
Agnieszka Sochal,
Przemysław Wolski
• W biznesie po niemiecku?
Żaden problem!
Dominika Cieślak-Pólkowska
• Blickpunkt Wirtschaft.
Niemiecki w ekonomii i biznesie
Stanisław Bęza

360 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-7561-862-4

Jeden z najbardziej znanych podręczników z zakresu
niemieckiego języka biurowego. Zawarte w nim krótkie jednostki z minisłownikiem i ćwiczeniami obejmują wszystkie najważniejsze zagadnienia: od napisania
życiorysu i przygotowania listu motywacyjnego, przez
pisanie raportów, aż po organizację zebrań, dyskusji
czy przeprowadzanie negocjacji.

AGNIESZKA DRUMMER,
MARZENA GUZOWSKA-ŁUGIN

Przewodnik berliński

Spacerem po języku niemieckim
PO GODZINACH

ŚĆ
NOWO

2019

496 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-7561-998-0

Z tej książki dowiesz się nie tylko, gdzie zjeść najlepsze Currywurst czy jak dobrze zaplanować wycieczkę
do Berlina. Podręcznik składa się z 12 rozdziałów językowo-kulturalnych obejmujących 12 miesięcy oraz turystyczno-językowego zestawienia berlińskich atrakcji, tak by naukę niemieckiego można było połączyć
ze zwiedzaniem miasta.
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JĘZYK ROSYJSKI

ŚĆ
NOWO

2019

360 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-7561-635-4

196 stron
oprawa miękka
cena 42,90 zł
EAN 978-83-7561-974-4

ELWIRA STEFAŃSKA

ANNA STRMISKA-MIETLIŃSKA

Podręcznik ma służyć przede wszystkim doskonaleniu
kompetencji komunikacyjnych w mówieniu, czytaniu,
pisaniu i słuchaniu w sytuacjach typowych dla biznesu.
Uwzględnia również zmiany zachodzące w leksyce rosyjskiego języka biznesu w ostatnich latach.

Podręcznik obejmuje tematy od bankowości przez księgowość, zarządzanie, handel międzynarodowy, PR po
reklamę i marketing. Znajdują się tu przykłady formułowania listów biznesowych, e-maili, składania zamówień,
rezerwacji czy reklamacji, rozliczania faktur oraz wielu
innych aktywności biznesowych.

W świecie biznesu.
Język rosyjski dla biznesmenów

OLGA TATARCHYK,
JELENA WYSOKIŃSKA,
VOLHA LIAUCHUK
Codziennik rosyjski
300 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-7561-868-6

Nowoczesna korespondencja
biznesowa po rosyjsku

MICHAIŁ BUŁHAKOW
Psie serce

w wersji do nauki rosyjskiego
minisłownik

ćwiczenia

wersja audio gratis

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

KSENIA GATALSKA,
KONSULTACJA MERYTORYCZNA:
OLGA TATARCHYK
Rosyjski dla leniwych
Zobacz. Zrozum. Zapamiętaj

192 strony
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-7561-997-3

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.
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ROZWÓJ OSOBITY

ŚĆ
NOWO

2019

488 stron
oprawa miękka
cena 64,90 zł
EAN 978-83-8087-626-2

484 strony
oprawa miękka
cena 64,90 zł
EAN 978-83-8087-739-9

INSPIRUJĄCY KURS

INSPIRUJĄCY KURS

abyś był spełniony w życiu zawodowym i osobistym

abyś był spełniony w życiu zawodowym i osobistym

Jak rozwinąć swój potencjał

Kurs został przygotowany w taki sposób, aby angażował wzrok, wyobraźnię oraz zachęcał do działania.
Zawiera przede wszystkim bogaty zestaw ćwiczeń ułatwiających zapamiętanie treści oraz inspirujących do
przemyśleń. Do książki dołączona jest płyta z nagraniem kursu w wykonaniu Krystyny Czubówny, Adama
Ferencego i Jerzego Stuhra.

Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości
Kurs pokazuje liczne metody pracy nad sobą, które pozwolą ci wyćwiczyć przydatne umiejętności i ukształtować właściwe nawyki, a przez to wzmocnić wiarę w siebie, rozwinąć wnikliwość, wytrwałość oraz kreatywność.
Do książki dołączona jest płyta CD z nagraniem kursu
w wykonaniu Olgierda Łukaszewicza, Piotra Borowca
i Grażyny Wolszczak.
Partner wydania:

BRENDON BURCHARD

Skuteczne nawyki

Patroni:

Jak zwyczajni ludzie osiągają
nadzwyczajne rezultaty

Przeczytaj więcej:
482 strony
oprawa miękka
cena 64,90 zł
EAN 978-83-8087-413-8

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.

• Nie narzekaj
Jon Gordon
• Zarządzanie sobą
Beata Kozyra
• Bądź mądrzejszy
Brian Tracy
• Magia myślenia
na wielką skalę
David Schwartz
• Wolność
emocjonalna
Judith Orloff

• Wykorzystaj swoje
silne strony
Marcus
Buckingham
• Ciszej proszę…
Susan Cain
• Pocałuj tę żabę!
Brian Tracy
• Z wielką odwagą
Brené Brown
• Rozwój osobisty.
Instrukcja obsługi
Rafał Żak
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ROZWÓJ OSOBISTY

ZMIANA NAWYKÓW NA ZDROWE

LUDMIŁA PODGÓRSKA, MARTA WASZKIEWICZ

Planer #lifebalance

12 tygodni do zdrowego stylu życia

Niezależnie od tego, jak bardzo napięty jest twój grafik, przy wsparciu tego
planera uda ci się wypracować w swoim życiu nawyki, które wyjdą ci na zdrowie.
Dzięki pomocy ze strony dietetyczki i fizjoterapeutki przez 12 tygodni będziesz
mieć okazję wprowadzać do swojego życia 12 małych kroków, które pozwolą ci
w uporządkowany sposób skutecznie wpleść w swoją codzienność zasady zdrowego stylu życia. Oprócz harmonogramu dnia i sekcji monitorowania postępów
znajdziesz tu m.in. przykładowy plan posiłków czy propozycje prostych ćwiczeń,
które wykonasz również w biurze.
248 stron
oprawa notesowa z gumką
EAN 978-83-8087-689-7

cena 49,90 zł

ŚĆ
NOWO

2019

LINDSEY SMITH

DR SUHAS KSHIRSAGAR

Naucz się je kontrolować
i jeść w zdrowy sposób

Działaj w zgodzie
ze swoim organizmem

Emocje na głodzie

ŚĆ

NOWO

2019

280 stron
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-543-2

Znasz to uczucie, kiedy nosi cię z głodu lub gdy w pracy
z nudów podjadasz z szuflady kolejne przekąski? W tej
książce znajdziesz aż 100 przepisów, które pomogą ci
uporać się z nudą, lękiem i stresem, dokuczliwym głodem czy smutnym nastrojem. Autorka podpowiada, jak
zmienić styl życia, aby dobierać posiłki odpowiednio
do nastroju i zaspokajać swoje kulinarne zachcianki
w zdrowszy sposób.
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Naturalny rytm dobowy

ŚĆ

NOWO

2019

306 stron
oprawa miękka
cena 46,90 zł
EAN 978-83-8087-561-6

Jeśli zaczniesz działać w zgodzie z naturalnym rytmem
swojego organizmu, możesz stworzyć nowy harmonogram swojego dnia, dzięki któremu zyskasz lepsze zdrowie i odmienisz życie. Ta czerpiąca zarówno ze starożytnej wiedzy ajurwedyjskiej, jak i z najnowszych osiągnięć
naukowych książka pozwoli zrzucić zbędne kilogramy,
dobrze się wyspać, efektywniej ćwiczyć, zmniejszyć
stres i zoptymalizować rozkład zajęć w ciągu dnia.

ROZWÓJ OSOBISTY

ZMIANA NAWYKÓW NA ZDROWE

PAT CROCKER

HABIB SADEGHI

Wielka księga jogurtów

Ciało i umysł
na detoksie

Ponad 200 przepisów jak zrobić
domowy jogurt i wykorzystać go
w zdrowych posiłkach

ŚĆ

NOWO

2019

12 kroków do odzyskania energii,
zdrowia i prawdziwego siebie

324 strony
oprawa miękka
cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-538-8

Autorka bestsellerów podpowiada, jak wyprodukować
domowym sposobem aż 25 różnych rodzajów jogurtów i do czego można je potem wykorzystać w kuchni.
W książce znajduje się również opis siedmiu głównych
układów w naszym ciele, ze wskazaniem na najczęstsze problemy i dolegliwości, oraz sposoby zmiany diety
i stylu życia, aby każdy z nich funkcjonował optymalnie.

ŚĆ

NOWO

2019

384 strony
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-557-9

Poznaj metodę, którą opracował doradca m.in. Gwyneth Paltrow, Demi Moore czy Tima Robbinsa w sprawach zdrowia i duchowości, dzięki której twój umysł
się oczyści, a ciało wyzdrowieje. Ten składający się z 12
kroków przewodnik pozwoli ci odzyskać swobodę myślenia i rozpoznać blokujące cię problemy emocjonalne, które odbijają się na zdrowiu fizycznym.
Patron:

CHRIS WINTER

Dlaczego jeszcze
nie śpisz?

Wszystko, czego potrzebujesz,
żeby się w końcu wyspać

352 strony
oprawa miękka
cena 56,90 zł
EAN 978-83-8087-506-7

Zaburzony rytm okołodobowy, stres, zła dieta, bezdech czy zespół niespokojnych nóg sprawiają, że coraz
więcej ludzi ma problemy ze snem. Ale choć mogą one
prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, to
w odróżnieniu od innych schorzeń ty sam możesz się
z nimi uporać. W jaki sposób? Wystarczy zastosować
rady z książki doktora Wintera.

Przeczytaj więcej:
• 4-godzinne ciało
Timothy Ferriss
• 4 godziny, by zostać mistrzem
Timothy Ferriss
• Zmień swój mózg,
zmień swoje życie
Daniel G. Amen
• Mózg ma moc
Daniel G. Amen
• Wielka księga soków
Pat Crocker
• Wielka księga dań w słoiku
Tanya Linton
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PORADNIKI DLA RODZICÓW
ANYA KAMENETZ

HEATHER TURGEON, JULIE WRIGHT

Z nosem w ekranie

Przestań mówić,
zacznij rozmawiać

Szklana pułapka czy szansa na
rozwój twojego dziecka?

ŚĆ

NOWO

2019

320 stron
oprawa miękka
cena 47,90 zł
EAN 978-83-8087-546-3

ŚĆ

NOWO

2019

344 strony
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-549-4

Nowe technologie to wspaniała szansa na podtrzymywanie relacji niezależnie od dzielącej ludzi odległości czy
też pierwszy krok do stworzenia otumanionego pokolenia
wgapionych w ekrany zombie? Po lekturze tej książki rodzice będą mogli określić właściwą rolę technologii w życiu dzieci i znaleźć przestrzeń dla szczęśliwych, rodzinnych
chwil zarówno z udziałem technologii, jak i bez niej.

Sposób, w jaki komunikujemy się w trudnych chwilach,
ma ogromny wpływ na to, jak nasze dziecko będzie
postrzegać siebie i otaczający je świat. Autorki prezentują zasady skutecznej komunikacji na przykładzie
metody, dzięki której nauczysz się słuchać, odczytywać
mowę ciała i odpowiednio dobierać słowa, by rozwiązywać problemy i reagować na trudne emocje u dzieci.

Patron:

Patron:

GOLDIE HAWN, WENDY HOLDEN

10 minut uważności

Jak pomóc dzieciom radzić sobie
ze stresem i strachem

268 stron
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-8087-479-4

Dzisiejsze dzieci są przytłoczone, zestresowane i nadmiernie pobudzone. Jak możemy pomóc im sobie z tym
radzić? Autorki tej książki prezentują proste i skuteczne ćwiczenia ułatwiające radzenie sobie ze stresem
i negatywnymi uczuciami, umożliwiające wyciszenie
umysłu, utrzymanie skupienia czy rozwijanie współczucia i empatii.
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Trzy kroki do skutecznej
komunikacji z dzieckiem

AMY McCREADY

Dziecko, czy muszę ci to
jeszcze raz powtarzać?
Przełomowy program, dzięki
któremu twoje dzieci będą cię
słuchały bez napominania,
przypominania lub krzyczenia
292 strony
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-8087-480-0

Ekspertka ds. wychowania przedstawia metodę, która pozwala wyeliminować wielokrotne powtarzanie dzieciom
tego samego lub uciekanie się do krzyku. Proponuje rozwiązania empatyczne i jednocześnie niezwykle skuteczne,
jeżeli chodzi o skłanianie dzieci do pożądanych zachowań.
Każde z proponowanych dwudziestu trzech narzędzi jest
łatwe do zastosowania i efektywne.

PORADNIKI DLA RODZICÓW
JOHN C. MAXWELL

Czasem wygrywasz,
a aczasem się uczysz.
Dla nastolatków

Jak porażkę zmienić w sukces

192 strony
oprawa miękka
cena 39,90 zł
EAN 978-83-8087-276-9

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.

SUSAN CAIN

Cicha siła
introwertyków

Jak dorastać w świecie,
który nie przestaje gadać

290 stron
oprawa miękka
cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-477-0

Susan Cain, autorka bestsellera Ciszej proszę…, tym
razem przychodzi z pomocą młodym osobom oraz rodzicom wychowującym introwertyczne dzieci. Odpowiada na pytanie, jak dorastać w ekstrawertycznym
świecie, i pokazuje, że odpowiednio wykorzystany spokojny temperament to ukryta supermoc.

Dobrzy rodzice dają dzieciom
zarówno korzenie, jak i skrzydła.
JONAS SALK
ANNA MARIA WESOŁOWSKA

Bezpieczeństwo
młodzieży
234 strony
oprawa miękka
cena 29,90 zł
EAN 978-83-7561-375-9

Sędzia Anna Maria Wesołowska nakreśla stosunek
obecnego prawa do młodzieży. Każdy z zamieszczonych w książce krótkich felietonów zawiera konkretne
i zwięzłe omówienie wybranej sprawy sądowej dotyczącej konfliktu młodego człowieka z prawem, w której orzekała autorka.

BEATRIX HELEN POTTER,
MARTA FIHEL, GRZEGORZ KOMERSKI

The Tale of Peter Rabbit
w wersji dwujęzycznej
dla dzieci
80 stron
oprawa twarda
cena 29,90 zł
EAN 978-83-7561-954-6

Historia niesfornego Piotrusia Królika w wersji polsko-angielskiej pozwala na aktywną naukę języka poprzez
zabawę. Wykreślanki, zagadki oraz ciekawostki przyrodnicze dodatkowo zajmą uwagę najmłodszych czytelników. Plik książki w mp3 GRATIS do pobrania na stronie
wydawnictwa Poltext.

35

