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TOP EMPIKU 2020

10 najlepiej sprzedających się tytułów w danej kategorii tematycznej

Biznes i zarządzanie

Sukces i kariera

Marketing i sprzedaż

Timothy Ferriss, 4-godzinny tydzień pracy

Brian Tracy, Zjedz tę żabę!

Brian Tracy, Psychologia sprzedaży

Timothy Ferriss, Narzędzia tytanów

Brian Tracy, Potęga pewności siebie

Grzegorz Krzemień, Własna firma krok po kroku

Brian Tracy, Ron Arden, Potęga osobistego uroku

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

Richard Koch, Menedżer 80/20

Greg McKeown, Esencjalista. Mniej, ale lepiej

Seth Godin, To jest marketing!

W. Chan Kim, Reneé Mauborgne,
Strategia błękitnego oceanu

Marcus Buckingham, Curt Koffman,
Po pierwsze, złam wszelkie zasady

Philip Kotler, Marketing 4.0
Robert Mayer, Jak wygrać każde negocjacje

Brené Brown, Odwaga w przywództwie

Robert Cialdini, TAK! 60 sekretów nauki perswazji

Grzegorz Załuski, Adam Czajkowski, Perswazyjny poker

Kim Scott, Szef wymagający i wyrozumiały

Timothy Ferriss, Plemię mentorów

Donald Miller, Model StoryBrand

Ken Blanchard, Spencer Johnson,
Nowy Jednominutowy Menedżer

Jarosław Rubin, Wiesław Grabowski,
Marek Naumiuk, Zwinnologia

Ed Catmull, Amy Wallace, Kreatywność S.A.

Patrick Lencioni, Pięć dysfunkcji pracy zespołowej

Jim Collins, Od dobrego do wielkiego

Michael E. Gerber, Mit przedsiębiorczości

Patrycja Załuska, Restart kariery

Karolina Jóźwik, Szymon Zwoliński,
Myślenie wizualne w biznesie

Rozwój osobisty
Judith Orloff, Wolność emocjonalna
Susan Cain, Ciszej, proszę…
Brené Brown, Z wielką odwagą

Zdrowie, rodzina, związki
Aidan Goggins, Glen Matten, Dieta SIRT. Przełom
w dziedzinie zdrowego stylu życia i odchudzania
Pat Crocker, Wielka księga soków

Clotaire Rapaille, Kod kulturowy

Nauka języków
Jane Austen, Pride and Prejudice*
Louisa May Alcott, Little Women*
Arthur C. Doyle, The Adventures of Sherlock Holmes*

Brian Tracy, Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie

Timothy Ferriss, 4-godzinne ciało

Brian Tracy, Christina Tracy Stein, Osiągnij
wewnętrzną równowagę

Dr Suhas G. Kshirsagar, Naturalny rytm dobowy
Sarah Ockwell-Smith, Łagodna dyscyplina

Sam Horn, Jutro? Nie ma takiego dnia w tygodniu

Lindsey Smith, Emocje na głodzie

Brené Brown, Z odwagą w nieznane

Goldie Hawn, Wendy Holden, 10 minut uważności

Vanessa Van Edwards, Złam szyfr ludzkich zachowań

Planer #lifebalance

Tony Schwartz, Taka praca nie ma sensu

Jillian Michaels, Będę mamą!

Marzena Beata Hoszowska, International Business
English in Everyday Use

Rick Brinkman, Rick Kirschner, Jak radzić sobie
z ludźmi, których nie można znieść

Habib Sadeghi, Ciało i umysł na detoksie. 12 kroków
do odzyskania energii, zdrowia i prawdziwego siebie

Stanisław Bęza, Agnieszka Drummer,
Hören, verstehen, sprechen

Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby*
Lucy Maud Montgomery, Anne of Green Gables*
A. Drummer, M. Drummer, Niemiecki dla leniwych
Marta Fihel, Katarzyna Jezusek, Angielski dla leniwych
Ksenia Gatalska, Rosyjski dla leniwych

* w wersji do nauki angielskiego
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ZARZĄDZANIE

POCZĄTKUJĄCY LIDER

JULIE ZHUO

Menedżer na starcie

Nowa rola, nowe wyzwania – jak przetrwać trudne początki
Jesteś świeżo upieczonym menedżerem i teraz zastanawiasz się, jak przetrwać trudne początki? Bez obaw. Z pomocą tej książki w ekspresowym tempie opanujesz sztukę bycia liderem. Julie Zhuo porusza wszelkie kwestie
dotyczące roli szefa, od rekrutacji i redukcji, przez organizację spotkań i prowadzenie korespondencji, aż po
planowanie i wspólne osiąganie wielkich celów. Ta książka pozwoli ci stać się takim menedżerem, jakiego sam
chciałbyś mieć.

318 stron oprawa miękka cena 54,90 zł
EAN 978-83-8087-895-2

NO

WO

ŚĆ

20

20

Patroni:

JOHN C. MAXWELL

Leadershift

Przemiana przywództwa, czyli 11 kroków, które musi przejść każdy lider
Chcąc osiągnąć doskonałość w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, liderzy muszą być zwinni i zdolni do adaptacji – kluczem jest nauczenie się, jak dokonywać przemian przywództwa. W tej książce ekspert
w dziedzinie przywództwa i bestsellerowy autor, John C. Maxwell, pokazuje 11 metamorfoz, które pomogą ci
przyspieszyć swoją karierę zawodową dzięki umiejętności elastycznego dopasowania się do nowych warunków. Jego praktyczne rady dotyczące kompetencji lidera przyszłości pozwolą ci wprowadzić niezbędne zmiany
w zarządzaniu, jeszcze zanim staną się konieczne.
Poland

Patroni:

NO

Robert Kozak, Wędrówki z Gandalfem. Przywództwo

Everest lidera
O wartościach, silnym zespole
i skutecznym przywództwie

20

Ken Blanchard, Nowy Jednominutowy Mentor

ANNA SARNACKA-SMITH

20

Przeczytaj także:

ŚĆ

EAN 978-83-8087-948-5

WO

256 stron oprawa miękka cena 44,90 zł

INGA BIELIŃSKA, ZOFIA JAKUBCZYŃSKA

Jeden na jeden – odważne
rozmowy z pracownikami
Dialogi i praktyczne ćwiczenia

Robert Bokacki, Leadership Toolbox
Jon Gordon, Potęga pozytywnego przywództwa
John. C. Maxwell, Przywództwo. Złote zasady

264 strony oprawa miękka cena 39,90 zł

350 stron oprawa miękka cena 46,90 zł

EAN 978-83-8087-233-2

EAN 978-83-8087-603-3
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ZARZĄDZANIE

ROZWÓJ KOMPETENCJI LIDERA
MARCUS BUCKINGHAM, ASHLEY GOODALL

Dziewięć kłamstw o pracy

Niekonwencjonalny poradnik dla krytycznie myślącego lidera
Ta książka kwestionuje wiele przekonań leżących u podstaw współczesnych praktyk menedżerskich. Marcus Buckingham, guru od wzmacniania mocnych stron pracowników i autor bestsellerów,
pokazuje, z jakimi fałszywymi założeniami i błędami myślowymi, które prowadzą nieuchronnie do
dysfunkcji i frustracji, stykamy się codziennie w pracy. By się temu przeciwstawić, musimy nauczyć
się krytycznego i nieszablonowego podejścia do tego, w jaki sposób pracujemy. Ta książka pozwoli
ci stać się takim menedżerem, jakiego sam chciałbyś mieć. Została uznana za jedną z dziesięciu
najciekawszych książek dla osób zarządzających ludźmi według SHRM (Society for Human Resource Managers) oraz za jedną z „14 najlepszych książek biznesowych” roku 2019 według magazynu „Business Insider”.

NO

WO

ŚĆ

20

20

Patroni:

287 stron oprawa miękka cena 59,90 zł
EAN 978-83-8087-877-8

BRENÉ BROWN

WŁODZIMIERZ ŚWIĄTEK

Odwaga w przywództwie

Przywództwo w działaniu

Cztery kompetencje autentycznego lidera

Analizy i kierunki rozwoju koncepcji

Przeczytaj także:
Timothy Ferriss, Narzędzia tytanów
Timothy Ferriss, Plemię mentorów
Marcus Buckingham, Curt Coffman,
Po pierwsze, złam wszelkie zasady
Robert Grzybek, Przewodnik dla lidera
red. Anna Baczyńska, Anna Czarczyńska,
Najlepsze praktyki skutecznego menedżera
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NO

WO

ŚĆ

20

20

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

300 stron oprawa miękka cena 54,90 zł
EAN 978-83-8175-078-3

KIM SCOTT

Szef wymagający i wyrozumiały
Jak skutecznie zarządzać, nie tracąc
ludzkiego oblicza

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

ZARZĄDZANIE

HR

BUDOWANIE ZESPOŁU

Przeczytaj także:
PATRICK LENCIONI

Susan Fowler,
Dlaczego motywowanie ludzi nie działa... i co działa

KEN BLANCHARD, DONALD CAREW,
EUNICE PARISI-CAREW

Jon Gordon, Nie narzekaj

Pięć dysfunkcji
pracy zespołowej

Ken Blanchard, Alan Randolph, Peter Grazier,

Opowieść
o przywództwie

Zespole, do dzieła!

Jednominutowy
Menedżer buduje
wydajne zespoły

Jon Gordon, Obóz treningowy
John C. Maxwell, Servant leadership
Joanna Heidtman, Szymon Piasecki, Sensotwórczość

250 stron oprawa miękka cena 39,90 zł

124 strony oprawa miękka cena 24,90 zł

EAN 978-83-8087-107-6

EAN 978-83-8087-679-8

MARK MILLER

Przyciąganie talentów
Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych
Czy tradycyjne metody rekrutacji to już przeżytek? Jak sprawić, żeby nie odeszli najlepsi? Ta książka pokazuje,
jak pozyskać ludzi, których pragnie mieć u siebie każda organizacja. Co ważne, książka jest efektem szeroko
zakrojonych badań różnych grup zatrudnionych. Daleko jej jednak do nudnej pozycji naukowej. Wnioski są przekazane w formie krótkich historyjek ilustrujących problemy grupy bohaterów. Dzięki tej książce liderzy zespołów
i działy HR zyskają możliwość łatwiejszego identyfikowania, pozyskiwania i rozwijania pracowników przyszłości.

NO

Patroni:

WO
ŚĆ
20

EAN 978-83-8087-878-5

20

184 strony oprawa miękka cena 49,90 zł

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.

264 strony oprawa miękka cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-809-9
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ZARZĄDZANIE

KULTURA ORGANIZACYJNA
JOHN YOKOYAMA, JOSEPH MICHELLI

Kiedy ryby latają

Jak stworzyć inspirujące środowisko pracy
Inspirująca historia o tym, jak małą, nierentowną firmę Pike Place Fish zmieniono w modelową organizację opisywaną
w podręcznikach dla menedżerów na całym świecie. Wypracowane w niej strategie i zasady mogą być stosowane przez
menedżerów i sprzedawców wszędzie tam, gdzie potrzebne są: lepsza obsługa klienta, wyższa motywacja pracowników
i bardziej przyjazne środowisko pracy.
179 stron oprawa miękka cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-985-0

JON GORDON, MIKE SMITH

Mecz wygrywa się w szatni

7 przykazań lidera jak stworzyć zwycięski zespół w życiu i biznesie
Praktyki legendarnego trenera sportowego przełożone na grunt biznesu. Autorzy prezentują tajniki budowania dobrze
prosperującej organizacji, oferując jasną strategię działania oraz praktyczne narzędzia, dzięki którym można stworzyć
doskonałą kulturę organizacyjną, inspirować swoją postawą, wzmacniać relacje, usprawniać pracę zespołową, osiągać imponujące wyniki oraz unikać błędów, które paraliżują organizacje i niweczą działania ich liderów.
192 strony oprawa miękka cena 29,90 zł
EAN 978-83-8087-129-8

JIM COLLINS

Od dobrego do wielkiego

Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm
Jim Collins omawia 11 przypadków firm, które dokonały przeskoku organizacyjnego: pokonały rynkową grawitację i stały się
potężne. Są wśród nich między innymi Merck, Intel, Coca-Cola (ich łączna średnia stopa zwrotu w ciągu 15 lat od punktu zwrotnego była 6,9 razy większa niż oferowana przez rynek ogólny). Magazyn „Fast Company” nazwał tę książkę biznesową ideą roku.
292 strony oprawa miękka cena 64,90 zł
EAN 978-83-8087-401-5

ED CATMULL, AMY WALLACE

Kreatywność S.A.

Droga do prawdziwej inspiracji
Prezes wytwórni filmów animowanych Pixar, w której powstały m.in. Toy Story, Gdzie jest Nemo, Iniemamocni 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. Książka zawiera mnóstwo sprawdzonych recept
na to, jak stale podkręcać kreatywność.
392 strony oprawa miękka cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-637-8
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ZARZĄDZANIE SOBĄ
BRIAN SOLIS

Siła koncentracji
Jak w analogowo-cyfrowym świecie wieść bardziej satysfakcjonujące
i produktywne życie
Jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza? Choć opanowaliśmy umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie, to jak udowadnia Brian Solis, permanentne rozkojarzenie i multitasking mogą
mieć zgubne konsekwencje. Dzięki technikom, ćwiczeniom i eksperymentom myślowym opisanym w tej książce
opanujesz sztukę odgradzania się od niepożądanych bodźców oraz nauczysz się skupiać uwagę na kreatywnych
i produktywnych działaniach.

20

20

Patroni:

WO

ŚĆ

334 strony oprawa miękka cena 49,90 zł

NO

EAN 978-83-8087-924-9

TONY SCHWARTZ, JEAN GOMES, CATHERINE MCCARTHY

Taka praca nie ma sensu

Wielu liderów i szefów zastanawia się, jak pomóc sobie i swoim podwładnym uzyskiwać większą efektywność, bo dotychczasowe metody pracy przestały być wystarczające. Co możemy zmienić? Najlepiej
zacząć zarządzać sobą i swoją energią w pracy. Książka Schwartza oferuje konkretne metody i narzędzia
zgodne z nurtem określanym jako nauka osiągania znakomitych wyników. W Polsce jej aktywnym propagatorem jest Jakub B. Bączek, trener mentalny naszej reprezentacji siatkarzy (olimpijczyków). Dzięki lekturze tej książki przekonasz się, że satysfakcja, poczucie i świadomość celu może iść w parze z wysokimi
wynikami, umiejętnością regeneracji i odpoczynku przy zachowaniu idei work life balance.

304 strony oprawa miękka cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-899-0

Przeczytaj także:
Marcus Buckingham, Wykorzystaj swoje silne strony

TOM HOPKINS

Jak odnieść sukces –
przewodnik
Toma Hopkinsa

Rafał Żak, Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi

Brendon Burchard, Skuteczne nawyki
Beata Kozyra, Zarządzanie sobą

Wyznacz priorytety,
uprość swoje życie
i odnieś sukces

20
ŚĆ
WO
NO

red. dr Zofia Migus-Bębnowicz, Jak rozwinąć
kluczowe cechy osobowości, abyś był spełniony
w życiu zawodowym i osobistym

Osiągnij wewnętrzną
równowagę

20

David Schwartz, Magia myślenia na wielką skalę

BRIAN TRACY, CHRISTINA TRACY STEIN

308 stron oprawa miękka cena 44,90 zł

120 stron oprawa miękka cena 29,90 zł

EAN 978-83-8087-910-2

EAN 978-83-8087-902-7
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ZARZĄDZANIE

PODEJMOWANIE DECYZJI

Przeczytaj także:

ORGANIZACJA ZADAŃ
JON ACUFF

TIM FERRISS

Brian Tracy, Zjedz tę żabę!

Zrobione!

Richard Koch, Menedżer 80/20

Naucz się kończyć to,
co zacząłeś

Greg McKeown, Esencjalista

4-godzinny
tydzień pracy

Sam Horn, Jutro? Nie ma takiego dnia w tygodniu!
Jim Collins, Od celu do wyniku
Brian Tracy, Spotkania biznesowe

244 strony oprawa miękka cena 39,90 zł

484 strony oprawa miękka cena 49,90 zł

EAN 978-83-8087-580-7

EAN 978-83-7746-107-5

JOHN DOERR, KRIS DUGGAN

Jak Google, Bono i Gates trzęsą światem
dzięki metodzie OKR
Mierz to, co istotne dla firmy, i skutecznie zarządzaj celami
Legendarny inwestor John Doerr ujawnia, w jaki sposób system OKR – system wyznaczania celów – pomógł
gigantom technologicznym takim jak Intel czy Google w osiągnięciu dynamicznego wzrostu i jak w tym samym
może pomóc również twojej organizacji. Zobacz, jak wielką koncentrację, zwinność i wzrost da się uzyskać właśnie dzięki temu modelowi. Dzięki niemu nauczysz się, jak dokonywać trudnych wyborów w zakresie priorytetów,
by utrzymać zespół na właściwej drodze, oraz jak możesz uporządkować proces podejmowania właściwych decyzji i skupić się na celu.
396 stron oprawa miękka cena 54,90 zł
EAN 978-83-8087-620-0

CHIP HEATH, DAN HEATH

Decyduj!

Jak podejmować lepsze decyzje w życiu i pracy
Jak przerwać krąg ciągłego namyślania się nad trudną decyzją i w końcu ją podjąć? Opierając się na badaniach
psychologicznych, a także analizując liczne case studies podejmowania decyzji przez sławnych liderów biznesu,
bracia Heath proponują czteroetapowy proces WRAP, który pomoże nam dokonywać lepszych wyborów, wolnych od nieuświadomionych przekonań, emocji i uprzedzeń. A właściwa decyzja, podjęta w odpowiedniej chwili,
naprawdę może zmienić wszystko.
Patroni:

NO
WO
ŚĆ

EAN 978-83-8087-984-3

20

8

20

316 stron oprawa miękka cena 54,90 zł

USPRAWNIANIE PROCESÓW
JEFFREY K. LIKER, JAMES M. MORGAN

Projektowanie przyszłości

Jak Toyota, Ford i inni wprowadzają innowacje przez Lean Product Development
Ekspert z zakresu szczupłego rozwoju produktu, James Morgan, wraz z cieszącym się światowym uznaniem guru Lean, Jeffreyem K. Likerem, krok po kroku przedstawiają proponowany przez siebie model
szczupłego rozwoju produktów i usług. Autorzy uczą, jak zaprojektować dynamiczny, skoncentrowany
na człowieku i ciągle doskonalący się system, który pozwoli dokonać transformacji całej organizacji
poprzez oferowanie najwyższej jakości produktów i usług, które znajdą uznanie w oczach klientów.

Patroni:

NO
WO
ŚĆ

420 stron oprawa miękka cena 84,90 zł

20
20

EAN 978-83-8087-762-7

Przeczytaj także:
MICHAEL BALLÉ, DANIEL JONES,
JACQUES CHAIZE, OREST FIUME

Strategia LEAN
Kultura uczenia się kluczem do budowania
przewagi konkurencyjnej

Jeffrey K. Liker, Droga Toyoty
Jeffrey K. Liker, Karyn Ross,
Droga Toyoty do doskonałości w usługach
Marcin Kamieński, Ludwik Sieczkowski, Praktyczny
przewodnik 5s, czyli jak wdrażać, żeby wdrożyć

368 stron oprawa miękka cena 74,90 zł

Masaaki Imai, Gemba Kaizen

EAN 978-83-8087-629-3

Michał Wolak, Andrzej Kinastowski, Office Samurai

DREW LOCHER

LEAN w biurze i usługach
Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania
w środowisku pozaprodukcyjnym

JAROSŁAW RUBIN,
WIESŁAW GRABOWSKI, MAREK NAUMIUK

Zwinnologia
Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą

232 strony oprawa miękka cena 49,90 zł

486 stron oprawa miękka cena 49,90 zł

EAN 978-83-8087-855-6

EAN 978-83-8087-657-6
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KREATYWNOŚĆ I INNOWACJE
SAFI BAHCALL

Odlotowe pomysły

Jak przekształcać pozornie szalone koncepcje w nowatorskie strategie,
produkty czy usługi
W jaki sposób liderzy mogą wyłapywać z pozoru szalone koncepcje i tworzyć na ich bazie nowatorskie
strategie, produkty lub usługi? Bahcall wywraca do góry nogami utarte schematy i udowadnia, że innowacje pojawiają się wtedy, kiedy ludzie stawiają na odlotowe pomysły (loonshots), czyli powszechnie
lekceważone koncepcje, których autorzy są traktowani jak dziwacy, choć w rezultacie to one prowadzą
do wybitnych osiągnięć na polu nauki i biznesu, tzw. moonshots. To najczęściej polecana książka roku
2019 wśród dyrektorów generalnych i przedsiębiorców (według Agencji Bloomberga).

NO

WO

ŚĆ

20

20

Patroni:

466 stron oprawa miękka cena 64,90 zł
EAN 978-83-8087-900-3

Przeczytaj także:
Tom Kelley, David Kelley, Twórcza odwaga
Adam Grant, Buntownicy
Ed Catmull, Amy Wallace, Kreatywność S.A.
Clayton Christensen, Taddy Hall, Karen Dillon,
David S. Duncan, Nie licz na szczęście
Karolina Jóźwik, Szymon Zwoliński,
Myślenie wizualne w biznesie
Peter Thiel, ZERO TO ONE

KURSAT OZENC,
MARGARET HAGAN

Kreatywne rytuały
przydatne w pracy

50 sposobów na zbudowanie
kultury innowacyjności,
współpracy i zaangażowania

Wykładowcy renomowanej Stanford d.school stworzyli nieszablonowy podręcznik, zawierający 50
wspomagających kreatywność (i kreatywnych!) narzędzi, które pomogą pobudzać niestandardowe
myślenie, nadawać właściwy rytm projektom, wspierać rozwiązywanie konfliktów, ułatwiać godzenie
się z porażką oraz budować kulturę innowacyjności. W książce jest niewiele teorii, za to znajdziesz
w niej mnóstwo ćwiczeń, rysunków, wizualizacji i przedstawionych w formie grafik case studies.

NO

Patroni:

WO
ŚĆ
20

EAN 978-83-8087- 880-8

10

20

296 stron oprawa miękka cena 49,90 zł

MARKETING
CHIP HEATH, DAN HEATH

Przyczepne historie

Dlaczego niektóre treści przykuwają uwagę, a inne zostają zapomniane
Dlaczego zapamiętujemy niektóre historie, podczas gdy inne ulegają zapomnieniu? Bracia Heath pokazują, jak stworzyć chwytliwe treści i właściwie je „zaprogramować”, żeby metaforycznie „przyczepiły się” do mózgu odbiorcy. Dzięki ich książce nauczysz się tworzyć komunikaty tak zaprojektowane,
by mogły przetrwać w umysłach odbiorców, obojętnie czy jesteś nauczycielem, któremu zależy, by
wiedza trafiła do serc i mózgów uczniów, marketingowcem, który pragnie, aby wiedza o produkcie
została z klientem aż do grobu, czy liderem, który chce motywować i inspirować.
Patroni:

NO
ŚĆ
20
20

EAN 978-83-8087-931-7

WO

320 stron oprawa miękka cena 59,90 zł

Przeczytaj także:
Donald Miller, Model StoryBrand
Sebastian Hejnowski, Mirosław Bujko,
Siła narracji marketingowej
Philip Kotler, Marketing 4.0
Jonah Berger, Nieświadome wybory
Wojciech Budzyński, Public Relations
Jonah Berger, Efekt wirusowy w biznesie

CLOTAIRE RAPAILLE

Kod kulturowy
Jak zrozumieć preferencje współczesnego
konsumenta, motywacje wyborców
czy zachowania tłumu

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

RED. GRZEGORZ MAZUREK

SETH GODIN

E-MARKETING

To jest marketing!

Planowanie, narzędzia, praktyka

Nie zostaniesz zauważony,
dopóki nie nauczysz się widzieć

488 stron oprawa miękka cena 59,90 zł

320 stron oprawa miękka cena 49,90 zł

EAN 978-83-7561-965-2

EAN 978-83-8087-758-0

11

KOMUNIKACJA
Przeczytaj także:

SAM HORN

Intryguj

Beata Kozyra, Komunikacja bez barier

Przyciągnij uwagę i zdobywaj klientów

Brian Tracy, Mów i zwyciężaj
Vanessa Van Edwards, Złam szyfr ludzkich zachowań
Inga Bielińska, Zofia Jakubczyńska, Jeden na jeden
Karolina Jóźwik, Szymon Zwoliński, Myślenie
wizualne w biznesie

238 stron oprawa miękka cena 42,90 zł
EAN 978-83-8087-983-6

Rick Brinkman, Rick Kirschner, Jak radzić sobie
z ludźmi, których nie da się znieść
Donald Miller, Model StoryBrand

NATALIA MIKOŁAJEK

Notatki wizualne
Autorka, popularna trenerka i ilustratorka, znana jako Jadźka Rysuje, stworzyła książkę i zeszyt ćwiczeń w jednym, o tym, jak tworzyć notatki wizualne i wykorzystywać je w codziennej pracy. Jeżeli chcesz lepiej zapamiętać
materiał ze szkoleń lub wykładów, szukasz sposobu na lepsze przyswajanie wiedzy, chcesz się dowiedzieć, jak
uporządkować nadmiar przekazywanych ci informacji, to koniecznie zacznij stosować sketchnoting i notatki
wizualne. Bo rysowanie i myślenie wizualne to umiejętność jak każda inna, czyli taka, której możesz się nauczyć.

NO

WO

ŚĆ

20

20

Jak je tworzyć i wykorzystywać na co dzień

Patroni:

320 stron oprawa miękka cena 59,90 zł
EAN 978-83-8087-909-6

M. TAMRA CHANDLER, LAURA DOWLING GREALISH

Feedback (i inne brzydkie słowa)

Dlaczego informacja zwrotna jest tak ważna i jak to robić dobrze
Przez nieumiejętne wykorzystanie feedbacku, zwłaszcza w kontekście zawodowym, często bywa on źle kojarzony: z nieobiektywną oceną i krytyką czy z firmową polityką. Autorki obalają szkodliwe mity i oferują konkretne
narzędzia, które pozwalają na budowę przejrzystych, celnych i konstruktywnych komunikatów, oraz przygotowują
nas na otwartą, szczerą i pomocną informację zwrotną. Uczą, jak skutecznie łączyć pochwały z krytyką, by nasz
feedback prowadził do eliminacji błędów, wzrostu motywacji i dalszego rozwoju, a nie frustracji i spadku zaangażowania naszego rozmówcy.

NO

WO

ŚĆ

20

20

Patroni:

12

214 stron oprawa miękka cena 42,90 zł
EAN 978-83-8087-914-0

SPRZEDAŻ
PHIL M. JONES

Właściwe słowa

Co, jak i kiedy powiedzieć, czyli siła komunikacji w biznesie
Jak mówić, żeby sprzedać nie tylko produkt, ale także ideę czy pomysł? Dzięki tej książce dowiesz się, jak przekonująco formułować zdania, nauczysz się zadawać właściwe pytania we właściwym momencie i zrozumiesz, jakie
słowa należy wyeliminować ze swojego słownika. Jeśli chcesz, aby twoi klienci, współpracownicy i zwierzchnicy
zawsze zgadzali się na twoje warunki, to lektura tej książki powinna znaleźć się na twojej liście priorytetów.
160 stron oprawa miękka cena 39,90 zł

NO

EAN 978-83-8087-857-0

WO
ŚĆ
20

Patroni:

20

ANTHONY IANNARINO

Przeczytaj także:

Jedyny podręcznik
sprzedaży, jakiego
potrzebujesz

Robert Grzybek, Magia sprzedaży
Brian Tracy, Psychologia sprzedaży
Brian Tracy, Nieograniczony sukces w sprzedaży
Grzegorz Radłowski, Skuteczny trening sprzedaży
Brian Tracy, Zarządzanie sprzedażą
Robert Cialdini, Świat na TAK!

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

PATRICK LENCIONI

Odkryj się

Nowatorski model sprzedaży, który pozwoli ci zdobyć zaufanie i lojalność klientów
W czasach, kiedy uczy się sprzedawców manipulacji i wymyślnych technik sprzedaży, Patrick Lencioni – ceniony specjalista ds. zarządzania, konsultant, mówca i autor bestsellerów z listy „New York Timesa” – udowadnia, że nic tak nie wpływa
pozytywnie na twój biznes, jak zaufanie klientów i granie z nimi w otwarte karty. Ten prosty, ale niezwykle skuteczny model
pozwoli ci zwiększyć sprzedaż i zyskać lojalnych klientów.

216 stron oprawa miękka cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-875-4

13

NEGOCJACJE
CHRIS VOSS, TAHL RAZ

Negocjuj, jakby od tego zależało twoje życie

Nigdy nie idź na kompromis
Były negocjator FBI zdradza techniki, które pozwolą ci rozbroić i rozpracować twojego partnera w praktycznie każdego typu negocjacjach zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Jego książka znakomicie łączy narrację w stylu thrillera z poradnikiem biznesowym naszpikowanym praktycznymi narzędziami.
Znajdziesz tu zarówno techniki pisania maili, dzięki którym nigdy więcej nie zostaniesz zignorowany, jak
i metody radzenia sobie z ludźmi, którzy kłamią, manipulują i przez groźby próbują wymusić to, czego chcą.
To książka nie tylko dla zawodowych negocjatorów i sprzedawców, lecz także dla osób pragnących lepiej
radzić sobie z codziennymi konfliktami w pracy i w domu.

300 stron oprawa miękka cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-222-6

Przeczytaj także:
ROBERT MAYER

Jak wygrać każde negocjacje
Nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi
i nie wybuchając gniewem

Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska,
Retoryka negocjacji
Robert B. Cialdini, TAK! 60 sekretów nauki perswazji
Grzegorz Załuski, Negocjacyjne zoo
Don Hutson, George Lucas, Jednominutowy negocjator
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336 stron oprawa miękka cena 44,90 zł

Roger Dawson, Sekrety negocjacji dla biznesmenów

EAN 978-83-8087- 588-3

Wojciech Budzyński, Negocjowanie i zawieranie umów
handlowych

GRZEGORZ ZAŁUSKI, ADAM CZAJKOWSKI

ROBERT B. CIALDINI

Perswazyjny poker

Świat na TAK!

Talia najskuteczniejszych technik sprzedaży,
prezentacji i komunikacji

Zdobywaj przyjaciół, zyskuj pewność siebie
i skutecznie przekonuj innych

456 stron oprawa miękka cena 49,90 zł

176 stron oprawa miękka cena 29,90 zł

EAN 978-83-8087-860-0

EAN 978-83-8087-638-5

WŁASNA FIRMA
MICHAEL E. GERBER

TIFFANY BOVA

Mit przedsiębiorczości

IQ wzrostu

Dlaczego większość małych firm upada
i jak temu zaradzić

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

206 stron oprawa miękka cena 44,90 zł

376 stron oprawa miękka cena 56,90 zł

EAN 978-83-7746-897-5

EAN 978-83-8087-763-4

Przeczytaj także:

JIM COLLINS, JERRY I. PORRAS

Peter Thiel, ZERO TO ONE

Wizjonerskie organizacje

Franciszek Migaszewski, Finansowanie dla startupów

Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych

Jim Collins, Od dobrego do wielkiego
Jim Collins, Wielcy z wyboru
Brian Tracy, Mark Thompson, A teraz stwórz wielką firmę

472 strony oprawa miękka cena 64,90 zł

Jerzy T. Skrzypek, Biznesplan w 10 krokach

EAN 978-83-8087-871-6

Marek Kądzielski, Wolny strzelec
Mike Michalowicz, Po pierwsze ZYSK

GRZEGORZ KRZEMIEŃ

Własna firma krok po kroku (książka)
+ Własna firma krok po kroku
UWAGA kryzys! (ebook)
Działaj skutecznie na każdym etapie rozwoju swojego biznesu
Grzegorz Krzemień rozwinął firmę od zera do jednej z najlepszych agencji interaktywnych w kraju, a jego książka pełna jest przykładów i propozycji praktycznych rozwiązań odnoszących się do polskich realiów, dzięki czemu pomoże nam zrozumieć, jak
nasze zamierzenia będą funkcjonować w praktyce. Opisując kolejne etapy rozwoju
firmy, Krzemień nie szczędzi wskazówek, jak przetrwać nieuchronne kryzysy zniechęcenia, zmęczenia czy konfliktów z pracownikami.

NO

WO

ŚĆ

20

20

W ebooku pt. Uwaga kryzys!, będącym suplementem do książki, radzi, co robić, a czego nie robić, żeby po kryzysie covidowym wrócić na właściwy tor i odnaleźć się biznesowo w rzeczywistości po pandemii.

256 stron oprawa miękka cena 42,90 zł ebook kryzys: 50 stron cena 19,90 zł
EAN 978-83-8087-782-5 EAN ebook 978-83-8087-986-7
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INWESTYCJE

FINANSE
GREGORY ZUCKERMAN

Człowiek, który rozszyfrował rynki finansowe
Jak Jim Simons wywołał rewolucję quantów

NO

WO

ŚĆ

20

20

Jim Simons to człowiek, którego fundusz inwestycyjny przynosi roczne zyski na poziomie 66%. Takiego wyniku nie
osiągnął ani Warren Buffett, ani George Soros, ani Ray Dalio. Jednak Simonsa i jego strategie wciąż spowija mgła
tajemnicy. Reporter „Wall Street Journal”, Gregory Zuckerman, po przeprowadzeniu śledztwa dziennikarskiego
postanowił opowiedzieć przemilczaną historię o tym, jak tajemniczy matematyk dzięki algorytmom nauczył się
przewidywać trendy na rynkach i został inwestorem wszech czasów. Tę książkę czyta się bardziej jak fascynującą,
wciągającą powieść niż jak zwykły tom poświęcony finansom.

384 strony oprawa miękka cena 64,90 zł

Patroni:

EAN 978-83-8087-920-1

FRANCISZEK MIGASZEWSKI

Finansowanie
dla startupów

Przeczytaj także:
Richard J. Connors, Warren Buffett o biznesie
Aaron Ross, Jason Lemkin,

Jak negocjować
z inwestorem.
Przewodnik praktyka

Firmy szybkiego wzrostu
Aswath Damodaran, Wycena firmy
Marcin Piątkowski, Europejski lider wzrostu

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

SCOTT KUPOR

Tajemnice Sand Hill Road

Zasady rządzące rynkiem venture capital
Poznaj myślenie funduszy venture capital. To jedyna jak dotąd książka w Polsce, która wyjaśnia, w jaki sposób fundusze
VC decydują, w co i ile zainwestować. Wszystko na podstawie doświadczeń Kupora, partnera zarządzającego w słynnym
Andreessen Horowitz, który nie szczędzi czytelnikowi branżowych rad i praktycznych wskazówek. Ta książka to podręcznik, dzięki któremu o twoim startupie może usłyszeć cały świat.
292 strony oprawa miękka cena 64,90 zł
NO
WO

EAN 978-83-8087-401-5

ŚĆ
20
20

Patroni:
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NOWE TECHNOLOGIE

GOSPODARKA

RANA FOROOHAR

Nie czyń zła

Jak Big Tech zdradził swoje ideały i nas wszystkich

NO

WO

ŚĆ

20

20

Niepokoją was uzależniające aplikacje instalowane na telefonach? Martwi was rola, jaką Facebook odegrał
w wygranych przez Donalda Trumpa wyborach? Foroohar, dziennikarka „Financial Times”, w jednej z najważniejszych biznesowych historii naszych czasów da wam jeszcze więcej powodów do niepokoju, ale na szczęście
po lekturze jej książki będziecie wiedzieć, jak możemy się temu sprzeciwić, tworząc rozwiązania wspierające
innowacje, a równocześnie chroniące nas przed mroczną stroną cyfrowych technologii.

460 stron oprawa miękka cena 59,90 zł
EAN 978-83-8175-120-9

GRZEGORZ W. KOŁODKO

Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki

Grzegorz W. Kołodko, światowej sławy ekonomista, publiczny intelektualista, a zarazem odnoszący sukcesy
polityk gospodarczy oraz podróżnik, w swojej najnowszej książce przedstawia kompleksową i spójną koncepcję teoretyczną odnoszącą się do zasadniczych problemów ekonomicznych współczesności i przyszłości. Prof.
Kołodko klarownie wyjaśnia, co i dlaczego dzieje się w lokalnej i globalnej gospodarce, na jej stykach ze społeczeństwem i polityką, środowiskiem naturalnym i bezpieczeństwem, kulturą i technologią. Obnażając różnorakie
błędy, fałsze i mity, nie unika otwartego mówienia rzeczy niepopularnych i niewygodnych. Omawia m.in. skutki
zgubnej pandemii COVID-19, nieustannie rosnącą i dominującą rolę Chin w globalnym systemie gospodarczym
czy konsekwencje nowej zimnej wojny.
400 stron oprawa miękka cena 49,90 zł

NO
WO

EAN 978-83-8175-144-5

ŚĆ
20
20

Przeczytaj także:
Chris Skinner, Cyfrowi ludzie
Alec Ross, Świat przyszłości
Eric Siegel, Prognozuj – kto kliknie,
kupi, skłamie lub umrze
Włodzimierz Szpringer, Blockchain
jako innowacja systemowa
w życiu zawodowym i osobistym

KEVIN KELLY

TERRENCE J. SEJNOWSKI

Nieuniknione

Deep learning revolution

Jak inteligentne technologie
zmienią naszą przyszłość

Kiedy sztuczna inteligencja
spotyka się z ludzką

432 strony oprawa miękka cena 49,90 zł

384 strony oprawa miękka cena 54,90 zł

EAN 978-83-7561-747-4

EAN 978-83-7561-962-1

17

ROZWÓJ OSOBISTY
ILSE SAND

Wrażliwość: dar czy przekleństwo?
Przewodnik życiowy dla osób wyjątkowo wrażliwych
Mniej więcej co piąta osoba na świecie zalicza się do kategorii WWO: osób wysoko wrażliwych. Jeśli należysz
do tej grupy ludzi, to wiesz, że wysoka wrażliwość to z jednej strony bogate życie wewnętrzne i ogromne
pokłady kreatywności, z drugiej zaś wchłanianie złych nastrojów i podatność na zranienia. Gdzie i jak znaleźć
w tym wszystkim równowagę? Duńska autorka pokazuje, jak odwrócić swoją uwagę od tego, co jest kłopotliwe, a w zamian skupiać się na swoim potencjale i własnych zaletach, oraz jak wykorzystać wrażliwość, by
lepiej pracować, uczyć się i żyć.

180 stron oprawa miękka cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-963-8

ILSE SAND

Relacje nad przepaścią
Jak je naprawić lub kiedy warto z nich zrezygnować
Skomplikowana sytuacja w rodzinie? Kryzys w związku? Ciężka atmosfera w pracy? Zobacz, co zrobić, by odzyskać chemię, ocieplić kontakty z bliskimi albo zakopać topór wojenny w zespole. Ilse Sand podpowiada, jak
naprawić relacje, które wiszą na włosku, i z pomocą kilku technik odzyskać zaufanie, odnowić kontakt albo – jeśli sprawy zaszły za daleko – pożegnać się w odpowiedni sposób. W krótkich rozdziałach przedstawia różnego
rodzaju strategie, które mogą okazać się pomocne w pracy nad relacjami. Podaje przy tym wiele przykładów
i konkretnych propozycji słów i zdań.

184 strony oprawa miękka cena 44,90 zł

WO

EAN 978-83-8087-690-3

NO

Patron:

ŚĆ
20
20

JUDITH ORLOFF
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SONJA LYUBOMIRSKY

BRENÉ BROWN

Wolność emocjonalna

Wybierz szczęście

Z odwagą w nieznane

Uwolnij się od negatywnych
emocji i odmień swoje życie

12 kroków do życia,
jakiego pragniesz

Jak znaleźć poczucie przynależności
bez utraty siebie

412 stron oprawa miękka cena 49,90 zł

343 strony oprawa miękka cena 44,90 zł

184 strony oprawa miękka cena 46,90 zł

EAN 978-83-8087-707-8

EAN 978-83-8087-956-0

EAN 978-83-8087-523-4

ROZWÓJ OSOBISTY
RACHEL HOLLIS

Dziewczyno, przestań ciągle przepraszać!
Odrzuć cudze oczekiwania i bez poczucia winy zacznij żyć po swojemu

Rachel Hollis, bestsellerowa pisarka, założycielka wartej miliony dolarów firmy medialnej, doskonale wie, że współczesne kobiety często dorastają i żyją w przekonaniu, że powinny patrzeć na siebie
przez pryzmat innych ludzi. Przy pomocy tej książki mówi: dość! i rzuca kobietom na całym świecie
wyzwanie: zacznijcie marzyć. Umiejętnie przeplata emocje, humor i rzeczowe argumenty, pokazując,
że można osiągnąć w życiu to, czego się chce, bez tłumaczenia się, przepraszania czy pytania o zgodę.
Podpowiada, jak odrzucić wymówki, przez które stoimy w miejscu, kształtować nawyki i zachowania,
które poprowadzą do sukcesu, i jak nabywać nowe umiejętności.

Patroni:

NO
WO
20
20

EAN 978-83-8087-953-9

ŚĆ

268 stron oprawa miękka cena 49,90 zł

Przeczytaj także:
DANIEL G. AMEN, TANA AMEN

Mózg ma moc

Przez umysł do zdrowia

Habib Sadeghi, Ciało i umysł na detoksie
Daniel G. Amen, Mózg ma moc
Tim Ferriss, 4 godziny, by zostać mistrzem
James Hillman, Siła charakteru

382 strony oprawa miękka cena 44,90 zł
EAN 978-83-8087-511-1

James Hillman, Samobójstwo a dusza
James Hillman, Kod duszy
Susan Cain, Ciszej, proszę…
Brené Brown, Rośnij w siłę

SUHAS KSHIRSAGAR, MICHELLE D. SEATON

SAM HORN

Naturalny rytm dobowy

Jutro? Nie ma takiego dnia w tygodniu!

Działaj w zgodzie ze swoim organizmem

10 trików, dzięki którym przestaniesz
odkładać swoje plany na później

304 strony oprawa miękka cena 46,90 zł

336 stron oprawa miękka cena 42,90 zł

EAN 978-83-8087-561-6

EAN 978-83-8087-706-1
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PORADNIKI DLA RODZICÓW
SARAH OCKWELL-SMITH

Łagodna dyscyplina

Jak wychować samodzielne, empatyczne i szczęśliwe dzieci
W jaki sposób dzieci się uczą? Dlaczego dzieci czasami źle się zachowują? Na te i inne pytania odpowiada
Sarah Ockwell-Smith, która w swojej książce obala wiele mitów gromadzących się wokół kar i motywowania dzieci, i proponuje alternatywne, efektywne podejście, u podstaw którego leży szacunek do dziecka.
Bo, jak udowadnia w swojej książce, to właśnie szacunek, empatia i mądre wyznaczanie granic pomagają
wychowywać uważne, samodzielne i szczęśliwe dzieci.

ŚĆ

20

20

Patroni:

372 strony oprawa miękka cena 49,90 zł

NO

WO

EAN 978-83-8087-711-5

JAMIE C. MARTIN

Introwertyczna mama

Wykorzystaj swoją cichą siłę w rodzicielskiej codzienności
W czasach, kiedy głośniej i więcej znaczy lepiej, warto usiąść na chwilę i postawić na uważność, również w rodzicielstwie. Autorka dzięki opowieściom z własnego życia i relacjom innych introwertycznych mam oferuje
wskazówki, porady i ćwiczenia, które mogą pomóc wszystkim introwertycznym mamom żyć w zgodzie ze swoim typem osobowości i jednocześnie w pełni realizować się jako rodzic, oraz odpowiada na pytanie, dlaczego
spokojny temperament to siła każdej rodziny.

288 stron oprawa miękka cena 49,90 zł

WO

EAN 978-83-8087-714-6

NO

Patroni:

ŚĆ
20
20

ANYA KAMENETZ

Z nosem w ekranie
Szklana pułapka czy szansa
na rozwój twojego dziecka?

20

HEATHER TURGEON, JULIE WRIGHT

Przestań mówić,
zacznij rozmawiać
Trzy kroki do skutecznej
komunikacji z dzieckiem

GOLDIE HAWN, WENDY HOLDEN

10 minut uważności
Jak pomóc dzieciom
radzić sobie ze stresem i strachem

320 stron oprawa miękka cena 47,90 zł

344 strony oprawa miękka cena 44,90 zł

268 stron oprawa miękka cena 39,90 zł

EAN 978-83-8087-546-3

EAN 978-83-8087-549-4

EAN 978-83-8087-479-4

PORADNIKI DLA MŁODZIEŻY
JENNIFER LANG

Sex edukacja

O dojrzewaniu, relacjach i świadomej zgodzie
Dzisiejsza edukacja seksualna zazwyczaj bardziej przypomina smutną bajkę z morałem niż rzetelny zbiór informacji, w którym znalazłoby się miejsce nie tylko na potencjalne zagrożenia, ale
też na aspekt przyjemności i dobrej zabawy. Dlatego powstała książka, która odpowiada na najbardziej palące pytania nastolatków i młodych dorosłych na temat randek, związków, świadomej
zgody i seksu. Jennifer Lang obala w niej mylące koncepcje na temat seksu i oferuje rzeczowe,
jasne wskazówki, jak poznawać własne ciało, rozumieć pragnienia i wyznaczać granice. Szczególną uwagę autorka poświęciła zagadnieniu świadomie wyrażonej zgody, będącej podstawowym warunkiem jakichkolwiek kontaktów seksualnych.

Patroni:

NO
WO
20

EAN 978-83-8087-708-5

ŚĆ

144 strony oprawa miękka cena 44,90 zł

20

SUSAN CAIN

Cicha siła introwertyków
Jak dorastać w świecie, który nie przestaje gadać
Gdyby nie introwertycy, świat byłby uboższy o Harry’ego Pottera, Google’a czy nokturny Chopina. W tej książce Susan Cain
udowadnia wszystkim nastolatkom oraz rodzicom introwertycznych dzieci, że ciche usposobienie to tak naprawdę supermoc.
Odpowiada również na pytanie, jak dorastać w ekstrawertycznym świecie i jak rozwijać swoje mocne strony.
290 stron oprawa miękka cena 49,90 zł
EAN 978-83-8087-477-0

JOHN C. MAXWELL

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, na przyszłych liderach biznesu skończywszy – jak w każdej porażce dostrzec szansę na przyszły sukces.

216 stron oprawa miękka cena 39,90 zł
EAN 978-83-8087-276-9
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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.
W serii znajdziesz takie tytuły, jak:
Charles Dickens, A Christmas Carol [poziom B2]
Lewis Carroll, Alice in Wonderland [poziom B1]
Lucy Maud Montgomery, Anne of Green Gables [poziom B2]
Christmas Stories [poziom B1–B2]
Fairy Tales by Hans Christian Andersen [poziom B1]
John Cleland, Fanny Hill. Memoirs of a Woman of Pleasure [poziom B2–C1]
Mary Shelley, Frankenstein [poziom B2]
Louisa May Alcott, Little Women [poziom B1-B2]
James Matthew Barrie, Peter and Wendy [poziom B1]
Jane Austen, Pride and Prejudice [poziom B2–C1]
Jane Austen, Sense and Sensibility [poziom B2–C1]
Short Stories by Edgar Allan Poe [poziom B2]
Short Stories of F. Scott Fitzgerald: A Collection [poziom B2]
Arthur Conan Doyle, The Adventures of Sherlock Holmes Part 1 [poziom B2]
Arthur Conan Doyle, The Adventures of Sherlock Holmes Part 2 [poziom B2]
Edith Wharton, The Age of Innocence [poziom B1–B2]
Lucy Maud Montgomery, The Blue Castle [poziom B2]
F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby [poziom B2]
Arthur Conan Doyle, The Hound of the Baskervilles [poziom B2]
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray [poziom B2]
Frances Hodgson Burnett, The Secret Garden [poziom B1–B2]
Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde [poziom B2–C1]
Herbert George Wells, The Time Machine [poziom B2]
Lyman Frank Baum, The Wonderful Wizard of Oz [poziom B2]
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KSIĄŻKI DWUJĘZYCZNE DLA DZIECI
ADAM ŚWIĘCKI

Zagubiony Świetlik
Brighty Got Lost w wersji dwujęzycznej dla dzieci
Adam Święcki, ilustrator i autor komiksów, przygotował dwujęzyczne opowiadanie
dla dzieci. Przygody małego Świetlika, stworka o słowiańskich korzeniach i mieszkańca zaczarowanego lasu, czytelnicy poznają po angielsku i po polsku – każde zdanie
czytają najpierw w jednym języku, a później w drugim. Dzięki temu przyswajają nowe
słówka i od razu mogą poznać ich przykładowy kontekst.

112 stron oprawa twarda cena 39,90 zł

NO
WO

EAN 978-83-8175-062-2

ŚĆ
20
20

MAGDALENA KORNATOWSKA

Baśń o Złej Królewnie
A Tale of an Evil Princess w wersji dwujęzycznej dla dzieci
Rymowana historia Almy, złej królewny, która nie umiała kochać i nie szanowała pracy innych ludzi, przez co została wystawiona na próbę. Opowieść została napisana jednocześnie po polsku i po angielsku (zdanie po zdaniu),
dzięki czemu dzieci mogą uczyć się nowych słówek i od razu poznawać ich przykładowe konteksty. Wszystko
na tle kolorowych grafik prosto z baśniowego królestwa. Do książki przygotowano nagranie w trzech wariantach
językowych: po polsku, po angielsku i w wersji dwujęzycznej.

EAN 978-83-8175-118-6

NO

WO

ŚĆ

20

20

112 stron oprawa twarda cena 39,90 zł

KINGA WHITE

The Tale of Peter Rabbit

SORA CORDONNIER

Przygody zwierzaków
od A do Z

Piotruś Królik w wersji
dwujęzycznej dla dzieci

The Moon Tear of Adynis
Księżycowa łza z Adynis
w wersji do nauki angielskiego

20
ŚĆ
WO
NO

NO

WO

ŚĆ

20

20

An Alphabet of Animal
Adventures w wersji
dwujęzycznej dla dzieci
20

BEATRIX POTTER

80 stron oprawa twarda cena 29,90 zł

160 stron oprawa miękka cena 42,90 zł

224 strony oprawa miękka cena 44,90 zł

EAN 978-83-7561-954-6

EAN 978-83-8175-119-3

EAN 978-83-8175-110-0
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JĘZYK ANGIELSKI
MARTA FIHEL, KATARZYNA KANCZURSKA

Angielski dla leniwych

Książka, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich wzrokowców. Składa się z różnorodnych ćwiczeń, przejrzystych
tabel, kolorowych ikon oraz prostych schematów. Dzięki nim można szybko i sprawnie opanować angielską gramatykę: przypomnieć sobie najważniejsze struktury, utrwalić konstrukcje już poznane albo uporządkować dotychczasową wiedzę.

NO

WO

ŚĆ

20

20

Ćwiczenia

224 strony oprawa miękka cena 44,90 zł
Poziom B1–B2

EAN 978-83-8175-147-6

AGNIESZKA DRUMMER, AGNIESZKA LASZUK, DANUTA OLEJNIK

144 najważniejsze angielskie rzeczowniki
W podręczniku znajdziesz 144 najczęściej używane w języku angielskim rzeczowniki osadzone w różnych często używanych konstrukcjach, a także część ogólną, poświęconą zagadnieniom gramatycznym potrzebnym przy nauce rzeczowników,
takim jak zasady tworzenia liczby mnogiej, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne czy rzeczowniki odczasownikowe.
Poziom A1–B2

NO
WO
ŚĆ

288 stron oprawa miękka cena 44,90 zł

20

EAN 978-83-8175-146-9

20

MARZENA BEATA HOSZOWSKA

International Business English in Everyday Use
Pracujesz w międzynarodowym środowisku, w którym angielski jest podstawową formą komunikacji? Ta książka pozwoli ci
poznać i uporządkować język, którym posługują się na co dzień osoby ze świata korporacji. Zawiera krótkie historyjki i powiązane z nimi konwersacje z przykładowym użyciem słów i idiomów.
Poziom B1–B2

312 stron oprawa miękka cena 42,90 zł
EAN 978-83-8175-014-1

MARTA FIHEL, KRZYSZTOF JARECKI

Active English at Work

AGNIESZKA DRUMMER, BEATA WILLIAMSON

Nowoczesna korespondencja
biznesowa po angielsku

NO

WO

ŚĆ

20

20

100 dni do matury

MACIEJ DOMAŃSKI, PIOTR DOMAŃSKI
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Poziom B1–B2

Poziom B2–C1

Poziom B2–C1

440 stron oprawa miękka cena 49,90 zł

592 strony oprawa miękka cena 59,90 zł

248 stron oprawa miękka cena 34,90 zł

EAN 978-83-8175-048-6

EAN 978-83-8175-014-1

EAN 978-83-7561-834-1

JĘZYK NIEMIECKI
STANISŁAW BĘZA, AGNIESZKA DRUMMER

Hören – Verstehen – Sprechen

Agnieszka Drummer i Stanisław Bęza umieścili tu kilkadziesiąt nagranych tekstów (w większości anegdot z puentą) i ponad
setkę ćwiczeń stworzonych, by ćwiczyć umiejętność słuchania w języku niemieckim. Kolejność zarówno tekstów, jak i ćwiczeń uwzględnia gradację trudności – podręcznik rozpoczynają te najprostsze, kończą najbardziej rozbudowane historie.
Poziom A1–B2

304 strony oprawa miękka cena 49,90 zł
EAN 978-83-8175-020-2

AGNIESZKA DRUMMER, AGNIESZKA SOCHAL

144 najważniejsze niemieckie rzeczowniki
Czy wiesz, że rzeczowniki są najliczniej reprezentowaną grupą wyrazów w języku niemieckim? Poznanie ich wszystkich
byłoby procesem pracochłonnym i długim. Autorki wybrały więc 144 najważniejszych reprezentantów, których warto się
nauczyć. W końcu im szybciej opanuje się to, co jest w języku obcym najczęściej używane, tym szybciej można zacząć się
w nim komunikować.
Poziom A1–B2

NO
WO
ŚĆ

288 stron oprawa miękka cena 44,90 zł

20

EAN 978-83-8175-145-2

20

PRZEMYSŁAW WOLSKI, LIESBETH ENGELBRECHT

Niemiecki w pracy: produkcja

Planujesz rozpoczęcie kariery w Niemczech? A może musisz uporządkować lub rozwinąć słownictwo zawodowe z zakresu
produkcji? Ta książka ci w tym pomoże. Wszystkie dialogi i ćwiczenia powstały na podstawie prawdziwych wydarzeń, które
miały miejsce w niemieckich oraz austriackich organizacjach zajmujących się produkcją. W serii ukazała się również książka
Niemiecki w pracy: biuro.

NO

WO

ŚĆ

20

20

Poziom A2+

272 strony oprawa miękka cena 47,00 zł
EAN 978-83-7561-980-5

STANISŁAW BĘZA

ABC der deutschen
Phonetik

Poziom A1–B1

AGNIESZKA DUDEK

Wirtschaftsdeutsch
in deinem Unternehmen

Poziom B1–B2

AGNIESZKA DRUMMER, RICHARD BOEHNKE

Nowoczesna korespondencja
biznesowa po niemiecku

Poziom B2–C1

80 stron oprawa miękka cena 34,90 zł

302 strony oprawa miękka cena 44,90 zł

250 stron oprawa miękka cena 34,90 zł

EAN 978-83-8175-103-2

EAN 978-83-7561-812-9

EAN 978-83-7561-835-8

25

JĘZYK ROSYJSKI
KSENIA GATALSKA,
konsultacja merytoryczna: OLGA TATARCHYK

Rosyjski dla leniwych
Zobacz. Zrozum. Zapamiętaj

Nie jest to typowy podręcznik do nauki gramatyki – wykorzystano tu nowatorską metodę nauki wizualnej.
Wszystkie zagadnienia przedstawiono za pomocą schematów. Autorki pokazują, że język rosyjski dzięki swojej
precyzji świetnie się do tego nadaje i wszystkie struktury można łatwo zobrazować. Zrozumienie zagadnień
dodatkowo ułatwiają symbole i kolorowe oznaczenia.
192 strony oprawa miękka cena 44,90 zł
Poziom B2–C1

EAN 978-83-7561-997-3

ANNA STRMISKA-MIETLIŃSKA

Nowoczesna korespondencja biznesowapo rosyjsku

Dzięki tej książce twoja umiejętność prowadzenia korespondencji w języku rosyjskim znacznie się poprawi.
Znajdują się tu przykłady formułowania listów biznesowych, e-maili, składania zamówień, rezerwacji czy reklamacji, rozliczania faktur oraz wielu innych aktywności biznesowych. Książka obejmuje tematy od bankowości
przez księgowość, zarządzanie, handel międzynarodowy, PR po reklamę i marketing.

Poziom B2–C1

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

MICHAIŁ BUŁHAKOW

OLGA TATARCHYK, JELENA WYSOKIŃSKA,
VOLHA LIAUCHUK

Psie serce

Poziom B2–C1

26

Codziennik rosyjski

Poziom B1–C1

ELWIRA STEFAŃSKA

W świecie biznesu.
Język rosyjski
dla biznesmenów

Poziom A2–B1

264 strony oprawa twarda cena 29,90 zł

300 stron oprawa twarda cena 44,90 zł

360 stron oprawa twarda cena 49,90 zł

EAN 978-83-7561-731-3

EAN 978-83-7561-868-6

EAN 978-83-7561-635-4

PROJEKTY SPECJALNE
Poszukujesz wyjątkowego prezentu dla Twoich partnerów biznesowych?
Zamów specjalne, limitowane wydanie naszej książki w okładce dedykowanej Twojej firmie.
całkowicie nowy projekt graficzny okładki
zastrzeżony tylko dla Twojej firmy

krótka wypowiedź
napisana przez CEO
lub innych pracowników
Twojej firmy

wstęp napisany przez CEO
lub spersonalizowana
dedykacja czy życzenia
dla Klientów
logo Twojej firmy
Dotychczas zaufali nam:

BZ WBK, Legg Mason TFI SA, ARS THANEA, Deutche Bank, PKO Bank Polski, PARP, International Paper, Robico, Hurom

PAKIETY

BRIAN TRACY

BRIAN TRACY

BRIAN TRACY

Zjedz tę żabę!
+ Workbook

Biblioteka
Sukcesu
Briana Tracy

Biblioteka
Sukcesu
Briana Tracy

Pakiet A

Pakiet B

książka (132 strony) workbook (104 strony)

5 książek oprawa miękka cena 99,90 zł

5 książek oprawa miękka cena 99,90 zł

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

EAN 978-83-8087-813-6

EAN 978-83-8087-812-9

DR KEN BLANCHARD

GRZEGORZ ZAŁUSKI

Jednominutowy
Menedżer motywuje

Negocjacyjne zoo
Ukryte czynniki wpływające
na nasze zachowanie

6 książek oprawa miękka cena 99,90 zł

Książka + karty oprawa twarda cena 66,90 zł

EAN 978-83-7746-709-1

EAN 978-83-8087-607-1
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KSIĄŻKI DLA PROFESJONALISTÓW

ROZWIJAJ SWOJE
KOMPETENCJE

POSZERZAJ SWOJĄ
WIEDZĘ

ZADBAJ O ROZWÓJ OSOBISTY
SWÓJ I NAJBLIŻSZYCH

przywództwo

nowe technologie

relacje w rodzinie

marketing i storytelling

ekonomia i gospodarka

wypracowanie dobrych nawyków

innowacje

finanse i giełda

odporność psychiczna

zarządzanie zespołem

polityka i światowe trendy

work-life balance

sprzedaż

e-commerce

wychowanie dzieci

negocjacje i perswazja

korespondencja biznesowa

zdrowe odżywianie

myślenie strategiczne

język angielski

trening mózgu

organizacja czasu i pracy

język niemiecki

rozwój emocjonalny

agile, lean, kaizen

dwujęzyczne bajki dla dzieci

poradniki dla nastolatków

prowadzenie własnej firmy

powieści przystosowane
do nauki języków

samoświadomość
i samoakceptacja

www.mtbiznes.pl

www.poltext.pl

www.laurum.pl

