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Timothy FERRISS
Narzędzia tytanów
Taktyki, zwyczaje i nawyki milionerów,
ikon popkultury i ludzi wybitnych

Przez ostatnie dwa lata autor bestsellerów „New
York Timesa”, Tim Ferriss, poznawał zwyczaje
i narzędzia ludzi sukcesu z całego świata. Następnie stosował w praktyce dziesiątki opisanych przez
nich taktyk i filozofii podczas trudnych negocjacji,
w ryzykownych sytuacjach albo przy okazji ważnych
transakcji biznesowych. Dzięki zdobytej wiedzy
zdołał podwoić swoje dochody, stał się bardziej
elastyczny i szczęśliwszy. Narzędzia tytanów
zawierają najciekawsze spostrzeżenia i fragmenty
notatek ze spotkań z tymi wyjątkowymi ludźmi.
• 767 stron
• oprawa miękka
• cena 54,90 zł

ebook

Patroni:

4-godzinny
tydzień pracy

4-godzinne ciało

• 484 strony
• oprawa twarda
• cena 49,90 zł

• 628 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

Uwolnij się
od schematu
od 9 do 17.
Dołącz do
niezależnych
finansowo

ebook
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audiobook

Niezwykły poradnik
jak szybko:
zrzucić wagę, stać
się niedoścignionym
kochankiem
i superczłowiekiem

4-godzinny
mistrz kuchni

Prosty sposób
na to, aby gotować
jak profesonalista,
nauczyć się wszystkiego i prowadzić dobre
życie
• 672 strony
• oprawa twarda
• cena 99,90 zł

www.mtbiznes.pl • www.laurum.pl

Jon GORDON
Mecz wygrywa się
w szatni

Nie narzekaj!
Pozytywne sposoby pozbycia się
negatywnej energii w pracy

7 przykazań lidera
jak stworzyć zwycięski zespół
w życiu i biznesie

audiobook

• 192 strony
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

Praktyki legendarnego trenera
sportowego przeniesione na grunt
biznesu. To zapis doświadczeń
Mike’a Smitha – trenera drużyny NFL
Atlanta Falcons i Jona Gordona –
wybitnego konsultanta wielu uczelnianych i profesjonalnych drużyn
sportowych. Ich błędy i niepowodzenia, tak jak i zwycięstwa, to bezcenne
lekcje, z których można czerpać,
by wzbogacać własne organizacje.

ebook

• 180 stron
• oprawa miękka
• cena 34,90 zł

Czerpiąc z doświadczeń prawdziwej firmy, która opracowała
i wdrożyła program zakazujący
narzekania, Jon Gordon snuje
pasjonującą opowieść, naszpikowaną nowatorskimi pomysłami
i praktycznymi strategiami, które
kształtują pozytywnie nastawionych liderów, a co za tym idzie
– pozytywnie nastawione zespoły
i organizacje.

Patroni:

Autobus energii

Człowiek w kasku

Obóz treningowy

• 184 strony
• oprawa miękka
• cena 34,90 zł

• 132 strony
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

• 180 stron
• oprawa miękka
• cena 34,90 zł

audiobook

ebook

audiobook

Zatankuj swój bak
paliwem radości

ebook

www.mtbiznes.pl

21 rad, jak stać się wybitnym
członkiem zespołu

Co najlepsi robią lepiej
niż ktokolwiek inny

Pozytywny pies
Opowieść o sile
pozytywności

• 115 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł
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Brian TRACY
Zamknij się i działaj!

Osiągnij wewnętrzną
równowagę

7 kroków do realizacji celów

• 80 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

Autor bestsellerów z dziedziny
rozwoju osobistego i psychologii sukcesu, Brian Tracy,
zdradza szczegóły sprawdzonej siedmiostopniowej metody,
dzięki której na przestrzeni
następnych kilku miesięcy
i lat osiągniesz więcej,
niż innym ludziom udaje się
dokonać w ciągu całego życia.
Z pomocą światowej sławy
eksperta odnajdziesz klucz
do zwycięstwa, szczęścia,
doskonałej reputacji i życiowego sukcesu.

Zjedz tę żabę!
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• 120 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

Pocałuj tę żabę!
21 metod
podnoszenia
wydajności
w pracy
i zwalczania
skłonności
do zwlekania.

audiobook

Wyznacz priorytety, uprość swoje
życie i odnieś sukces

• 132 strony
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

12 metod
zamiany
problemów na
sukcesy w pracy
i w życiu
prywatnym.

audiobook

• 160 stron
• oprawa miękka
• cena 34,90 zł

Brian Tracy i jego córka Christina
Tracy Stein oferują nam pomoc w uproszczeniu życia – tak abyśmy mieli
więcej czasu na sprawy najważniejsze,
a mniej poświęcali go na te, które
nie są istotne. Analizują przyczyny
pojawiania się negatywnych myśli,
emocji i działań, które utrudniają nam
osiągnięcie harmonii wewnętrznej.
Dzięki ich radom już dziś możesz
zapanować nad chaosem codziennych
zajęć i osiągnąć stan wewnętrznej
równowagi.

PAKIET: Zjedz tę żabę!
+ Workbook (zeszyt ćwiczeń)

• 104 (workbook) + 132 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

www.mtbiznes.pl

Brian TRACY
Psychologia sprzedaży

Podnieś sprzedaż szybciej i łatwiej
niż kiedykolwiek uznawałeś
za możliwe

audiobook

• 218 stron
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł

Mów i zwyciężaj

Jak perswazyjnie
prezentować w każdej sytuacji

ebook
audiobook

• 184 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

A teraz… stwórz wielką firmę!
7 sposobów maksymalizacji
zysków na każdym rynku

ebook

• 210 stron
• oprawa miękka
• cena 34,90 zł

Zmień myślenie,
a zmienisz swoje życie

Jak uwolnić swój potencjał i osiągnąć sukces

ebook
audiobook

• 212 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Biblioteka sukcesu BRIANA TRACY
Strategia biznesowa

ebook
audiobook

• 100 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

www.mtbiznes.pl

Motywowanie

ebook
audiobook

• 108 stron
• oprawa miękka
• cena 24,90 zł

Negocjowanie

ebook
audiobook

• 110 stron
• oprawa miękka
• cena 24,90 zł

Zarządzanie czasem

ebook
audiobook

• 114 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł
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Ken BLANCHARD
Jednominutowy Mentor

Zespole, do dzieła!

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

• 176 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

Autor wielu bestsellerów i legendarnej książki Nowy Jednominutowy Menedżer oraz była menedżer
Twittera przedstawiają przewodnik,
który pomoże w budowaniu
silnych, trwałych i korzystnych dla
obu stron relacji mentoringowych.
Jednominutowy Mentor zawiera
praktyczne narzędzia i wskazówki,
które nam to zadanie ułatwią.
Patroni:

ebook

Czas na wspólne wyzwania

Autorzy przedstawiają trzyetapowy
proces, dzięki któremu przekształcimy każdy zespół w tzw. zespół
na wyższym poziomie, czyli zespół
efektywnie wykorzystujący pomysły i motywację wszystkich swoich
członków oraz czas przywódców
– proces przynoszący korzyści
każdemu członkowi zespołu
z osobna i całej organizacji.
• 160 stron
• oprawa miękka
• cena 24,90 zł
ebook

audiobook

Nowy Jednominutowy
Menedżer

Techniki Jednominutowego
Menedżera w praktyce

Zarządzanie
przez wartości

• 100 stron
• oprawa miękka
• cena 24,90 zł

• 112 stron
• oprawa miękka
• cena 19,90 zł

• 136 stron
• oprawa miękka
• cena 24,90 zł

ebook
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audiobook

ebook

audiobook

ebook

Patroni:

audiobook

Legendarna
obsługa klienta

• 152 strony
• oprawa miękka
• cena 26,90 zł
ebook

www.mtbiznes.pl

John C. MAXWELL
Przywództwo. Złote zasady

Wszyscy się komunikują,
niewielu potrafi się porozumieć

Bądź liderem!

Sekrety technik komunikacji ludzi sukcesu

Przywództwo to
wywieranie wpływu.

• 292 strony
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

• 256 stron
• oprawa miękka
• cena 34,90 zł

• 222 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

• 246 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

audiobook

ebook

audiobook

ebook

Czego nauczyło mnie życie lidera

• 232 strony
• oprawa miękka
• cena 34,90 zł
ebook

audiobook

Czasem wygrywasz,
a czasem się uczysz

Najważniejsze życiowe lekcje
zawdzięczamy porażkom

audiobook

Sięgaj po złoto

Świadome życie

26-tygodniowy
program rozwoju
zdolności przywódczych

Nadaj życiu głębszy sens

Stawanie się liderem przypomina
skuteczne inwestowanie na giełdzie.
Jeśli masz nadzieję na zarobienie
fortuny w jeden dzień, nie odniesiesz
sukcesu. Najbardziej liczy się to, co
robisz dzień po dniu w długim okresie.
Jeśli nieustannie inwestujesz w swój
rozwój jako lidera, pozwalając, by twój
„kapitał” się zwiększał, nieuniknionym
efektem będzie jego wzrost z upływem czasu. Dlatego właśnie John
C. Maxwell stworzył Sięgaj po złoto,
książkę stanowiącą rozpisane dzień
po dniu uzupełnienie bestsellera
Przywództwo. Złote zasady.

• 280 stron
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł
ebook

audiobook

John C. Maxwell jest autorem
bestsellerów z listy „New York
Timesa”, coachem oraz mówcą,
którego książki sprzedały się
w nakładzie ponad dwudziestu
pięciu milionów egzemplarzy
i zostały przetłumaczone na
pięćdziesiąt języków. Maxwell
uważa książkę Świadome życie za
najważniejszą, jaką kiedykolwiek
napisał. Pokazuje w niej, jak
zacząć od małych kroków, lecz
mieć wielkie aspiracje, odnaleźć
swą życiową misję i przeżywać
każdy dzień tak, jakby był
naprawdę ważny – ponieważ taki
właśnie jest.

Patroni:
www.mtbiznes.pl
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Patrick LENCIONI
Trzy kluczowe cechy
idealnego członka zespołu

Pięć dysfunkcji
pracy zespołowej
Opowieść
o przywództwie

Opowieść o przywództwie

Opierając się na metaforycznej opowieści, Lencioni kreśli przekonujący
model, który staje się jednocześnie
praktycznym narzędziem przydatnym przy identyfikacji, rekrutacji
i doskonaleniu idealnych członków
zespołu w każdej organizacji.
W intrygujący sposób przedstawia
porady, które przydadzą się każdemu – zarówno liderowi, który stara
się budować kulturę współpracy,
jak i pracownikowi działu kadr
skupionemu na rekrutacji wartościowych członków do zespołu czy
pracownikowi, który pragnie się
takim wartościowym członkiem
zespołu stać.

• 244 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

ebook
audiobook

Przezwyciężanie
pięciu dysfunkcji
pracy zespołowej

Praktyczny przewodnik
dla liderów, menedżerów,
moderatorów
• 160 stron
• oprawa miękka
• cena 36,90 zł

Patroni:

ebook

Trzy oznaki
pracy, która
nie daje
szczęścia

Cztery
obsesje
wyjątkowego
szefa

Opowieść
o przywództwie

audiobook
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• 250 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

• 264 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Efektywne spotkanie
biznesowe
Jak nie umrzeć
z nudów na zebraniu

Opowieść
o przywództwie

ebook
audiobook

• 156 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

audiobook

• 292 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

www.mtbiznes.pl

ŚWIATOWE BESTSELLERY BIZNESOWE

• 238 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł
ebook

audiobook

PETER F. DRUCKER

PETER F. DRUCKER

Menedżer skuteczny

Praktyka zarządzania

Efektywności można się nauczyć

Najsłynniejsza książka
o zarządzaniu

Skuteczny menedżer ma kardynalne znaczenie dla rozwoju organizacji, czy będzie
nią biznes, agenda rządowa, laboratorium
badawcze, szpital czy jednostka wojskowa.
Dla osiągnięcia sensownej efektywności
nie wystarczy być inteligentnym, ciężko
pracować i znać się na rzeczy. Efektywność
to coś odrębnego, coś innego. Ale nie
wymaga ona jakiegoś specjalnego daru,
specjalnych talentów czy specjalnego
treningu. Na efektywność składa się pewna
suma nawyków i zabiegów, które przedstawia i omawia ta książka. Nie są one czymś
„wrodzonym”.

• 590 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł
ebook

PHILIP KOTLER

ROBERT G. HAGSTROM

Twarzą w twarz z kapitalizmem

Na sposób
Warrena Buffetta

Realne rozwiązania dla niezdrowego
systemu ekonomicznego

• 280 stron
• oprawa twarda
• cena 59,90 zł

Ta książka zmieniła współczesny świat.
Oczywiście, zarządzano i przed Peterem
F. Druckerem. Ale dopiero on odkrył światu znaczenie menedżerów i zarządzania
we współczesnej gospodarce rynkowej,
ukazał, jakie możliwości postępu
kryją się w zarządzaniu. Jest to książka
fundamentalna dla wiedzy o zarządzaniu
i nie darmo jej autora nazywa się „ojcem
założycielem” zarządzania. To rzeczywiście „biblia” biznesu – żywy, codzienny
poradnik we wszystkich sprawach
prowadzenia biznesu i zarządzania
przedsiębiorstwem.

Kapitalizm nie działa już tak jak kiedyś,
konkluduje Philip Kotler, znany i szanowany
teoretyk biznesu i ekonomista klasyczny.
Przedstawia poważną ocenę wad naszego
systemu, lecz także wskazuje najlepsze
pomysły, łącząc ze sobą inicjatywy prywatne
i publiczne mogące razem stanowić siłę
wywołującą pozytywne zmiany. Książka
jest syntezą ogromnej ilości danych, analiz
i pomysłów, przedstawia argumenty różnych
stron debaty na temat kapitalizmu oraz
uwypukla te, które wytrzymują dokładniejsze
badanie.

Warren Buffett z powodzeniem zarządza
pieniędzmi od niemal sześćdziesięciu
lat, stawia czoła licznym wyzwaniom
i konsekwentnie osiąga niebywałe sukcesy. Książka przedstawia jego filozofię
inwestycyjną, pokazując jednocześnie,
w jaki sposób inni mogą zastosować to
skuteczne podejście we własnych rozważaniach i decyzjach inwestycyjnych.
To kompleksowy podręcznik stosowania
strategii inwestycyjnej Buffetta w nowej
gospodarce.
• 368 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł
ebook

www.mtbiznes.pl
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BIBLIOTEKA NOWOCZESNEGO MENEDŻERA
MAREK ĆWIKLICKI

PRZEMYSŁAW RADZISZEWSKI

WOJCIECH BUDZYŃSKI

Przewodnik po metodzie QFD

Business Intelligence

Negocjowanie i zawieranie umów handlowych

Projektowanie i doskonalenie produktów
i usług przy użyciu Quality Function Deployment

• 164 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Książka stanowi
kompendium wiedzy na temat QFD
(Quality Function
Deployment),
które jest jednym
z najważniejszych
elementów
w zarządzaniu
jakością, a także
w procesach
innowacyjnych
ukierunkowanych
na klienta.

Moda, wybawienie czy problem dla firm?

• 220 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Dzięki tej książce
poznasz narzędzia Business
Intelligence, które
pomogą Ci podejmować świadome
decyzje, monitorować kluczowe
wskaźniki i zyskać
wgląd w wartościowe dane o
zachowaniach
twoich klientów.

Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia

• 220 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Autor koncentruje
się na umowach
sprzedaży i dostawy,
zawieranych
z partnerami
krajowymi i zagranicznymi,
analizując
je zarówno
z punktu widzenia
sprzedającego,
jak i kupującego.

ebook

WOJCIECH BUDZYŃSKI

Transport w przedsiębiorstwie
Logistyka, spedycja, prawo

• 240 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł
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Praktyczna
i narzędziowa
książka adresowana do specjalistów
i menedżerów
odpowiedzialnych
w firmach za
wszelkie aspekty
krajowego oraz
międzynarodowego transportu
towarów.

WOJCIECH BUDZYŃSKI

WOJCIECH BUDZYŃSKI

Eksport w przedsiębiorstwie

Zakupy w przedsiębiorstwie

Wejście na rynek i realizacja
transakcji zagranicznej

Negocjacje, procedury
i umowy z dostawcami

Autor udziela
wielu praktycznych
wskazówek, jak
unikać zbytniego
ryzyka, wykorzystywać różne formy
zabezpieczeń czy
transferować ryzyko na ubezpieczycieli oraz banki.
• 180 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

• 220 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Praktyczny poradnik dla kupujących,
szukających odpowiedzi m.in. na
takie pytania: Jak
kupić korzystnie,
z odpowiednim
terminem dostawy,
produkt właściwej
jakości? Jak
sprawić, by dobry
dostawca stał się
lojalnym kontrahentem?
www.poltext.pl

TWOJA FIRMA WIDOCZNA W INTERNECIE
TOMASZ STOPKA

ŁUKASZ KĘPIŃSKI

Content Marketing

MARCIN KOWALSKI

Dotrzyj, zainteresuj, zatrzymaj –
sztuka pozyskiwania klientów
za pomocą treści

To wyjątkowy zbiór praktycznych
porad i sugestii, które możesz
wykorzystać do promocji swojego
biznesu w sieci. Dostarczaj wartościowe, rzeczowe i atrakcyjne
treści i tym samym zyskuj
zaufanie i lojalność swojej grupy
docelowej. Zobacz, jak wykonać
działania content marketingowe
za 1000, 10 000 i 1 000 000
złotych!

• 152 strony
• oprawa miękka
• cena 34,90 zł

DAMIAN SAŁKOWSKI
KAMIL SZTUBECKI

Marketing
internetowy
Nowe możliwości,
nowi klienci, nowe rynki

• 200 stron
• oprawa miękka
• cena 34,90 zł

Książka omawia najnowsze trendy oraz metody
działań marketingowych
online, które są istotne
bez względu na to, czy
prowadzisz swój biznes
w sieci, czy offline.

ebook

• 160 stron
• oprawa miękka
• cena 34,90 zł
www.poltext.pl

ebook

EWELINASAŁKOWSKI
DAMIAN
KOCH

EWELINA KOCH

Twoja firma w Google

E-mail marketing

Czyli jak przeprowadzić
skuteczną kampanię AdWords

Komunikuj, angażuj,
buduj lojalność

Każdy użytkownik Google
AdWords, bez głębokiej
wiedzy technicznej, jest
w stanie stworzyć kampanię reklamową dla swojej
strony internetowej. Niemniej
zanim wyda się pieniądze
na reklamę, warto poznać
podstawowe zasady jak
najlepszego wykorzystania
AdWords – i o tym właśnie jest
ten poradnik.

Poznasz wady i zalety popularnych narzędzi i rodzajów działań,
dzięki czemu będziesz mógł
świadomie decydować o kształcie strategii e-mail marketingowej w twojej firmie. Liczne
przykłady graficzne oraz studia
przypadków branżowych dadzą
ci doskonały punkt oparcia dla
rozpoczęcia własnych działań
przy wykorzystaniu tego kanału.

• 216 stron
• oprawa miękka
• cena 34,90 zł
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PSYCHOLOGIA BIZNESU | Sprzedaż
ROBERT GRZYBEK

Magia sprzedaży
Techniki i ćwiczenia

W książce jest ponad trzydzieści ćwiczeń, dwa testy
oraz mnóstwo anegdot, w większości zbieranych
w polskich realiach biznesowych ostatniego
dwudziestopięciolecia. Zarówno tych pozytywnych,
które warto naśladować, jak i tych negatywnych,
których należy unikać. Autor uczy, jak sprzedawać
etycznie, ale jednocześnie część miejsca w książce
poświęca na naukę samoobrony przed naciągaczami i oszustami.
• 280 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Patroni:

ebook

ZIG ZIGLAR

GRZEGORZ RADŁOWSKI

Ziglar o sprzedaży

Skuteczny
trening sprzedaży

Najlepszy przewodnik
profesjonalnego
sprzedawcy

• 412 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

Techniki i procedury przedstawione
przez Ziglara nie tylko uszczęśliwią twoich klientów i zwiększą
twoje dochody, lecz także pomogą
zadbać o to, co nieuchwytne –
o jakość twojego życia. Książka
zainspiruje cię, bez względu na to,
czy jesteś początkującym praktykantem w świecie sprzedaży, czy
też wytrawnym zawodowcem.
ebook
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• 208 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Wykorzystaj swoje kompetencje
Książka o sprzedaży dla ludzi
sprzedaży. O tym, jakiego rodzaju
kompetencje odpowiadają za wyjątkową efektywność na stanowiskach
sprzedawcy, menedżera sprzedaży
oraz trenera sprzedaży. Autor pośród
przewag konkurencyjnych na współczesnym wolnym rynku zidentyfikował
takie przewagi kompetencyjne, które
obalają mity dotyczące nauki profesji
sprzedaży.
ebook

www.mtbiznes.pl • www.poltext.pl

PSYCHOLOGIA BIZNESU | Negocjacje
CHRISS VOSS

TAHL RAZ

Negocjuj, jakby od tego zależało
twoje życie!
Nigdy nie idź na kompromis

• 300 stron
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł

DON HUTSON

Były negocjator FBI zdradza techniki negocjacji, które
sprawdzają się nawet w najtrudniejszych sytuacjach.
Chris Voss pokazuje, jak korzystać z tych narzędzi w miejscu pracy i w każdej innej dziedzinie życia. Przedstawia
dziewięć efektywnych zasad – sprzecznych z intuicją
taktyk i strategii – abyś i ty mógł stać się bardziej przekonujący zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Książka znakomicie łączy narrację w stylu thrillera
z elementami technik negocjacyjnych.
Patroni:

GRZEGORZ ZAŁUSKI

GEORGE LUCAS

Jednominutowy
Negocjator

Negocjacyjne zoo
Strategie i techniki
negocjacji w pigułce

Sztuka zawierania
korzystniejszych kontraktów

W formie zajmującej opowieści
biznesowej Don Hutson i George
Lucas przedstawiają proste, lecz
głęboko przemyślane podejście
do negocjacji, które sprawdzi się
w każdych okolicznościach, zarówno podczas negocjacji mających
charakter rywalizacji i konfrontacji,
jak i tych opartych na współpracy
i partnerstwie.

• 118 stron
• oprawa miękka
• cena 24,90 zł
ebook

www.mtbiznes.pl

Patroni:

• 116 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Doświadczony negocjator, konsultant
i trener biznesu, który od wielu lat
wspiera działania negocjacyjne osób
prywatnych, menedżerów i właścicieli
firm oraz całych organizacji, stworzył
praktyczne kompendium technik
negocjacyjnych. Autor odwołuje się do
pięciu gatunków zwierząt: słonia, żółwia,
lisa, ryby i geparda, przypisując ich
cechy określonym typom negocjatorów. Książka zawiera specjalne mapy
systematyzujące wiedzę.

Patroni:
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PSYCHOLOGIA BIZNESU | Marketing
PHILIP KOTLER

Marketing 4.0
Era cyfrowa

Philip Kotler ponownie łączy siły z Hermawanem
Kartajayą i Iwanem Setiawanem z MarkPlus Inc.,
by podzielić się z nami sposobami wpływania na konsumentów w ich podróży ku zakupowi produktu. Tym
razem pionierzy nowego podejścia uciekli się do pomocy zaawansowanych technologii, by się dowiedzieć,
kim są konsumenci i w jaki sposób podejmują decyzje.
Ich książka Marketing 4.0 przygotuje cię do skoku
naprzód bez potrzeby wcześniejszego zdobywania
wiedzy z zakresu analityki czy informatyki.
• 218 stron
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł

Patroni:

PHILIP KOTLER

JONAH BERGER

Moje przygody
z marketingiem

Efekt wirusowy w biznesie
Dlaczego pewne produkty
i usługi zdobywają rynek

Ta książka jest nie tylko o marketingu. Dzięki niej poznasz sporo
faktów z życia Kotlera, prawdziwego entuzjasty tej dziedziny,
dowiesz się też co nieco na temat
fundamentalnych zasad marketingu i jego różnych zastosowań oraz
zrozumiesz, jak możesz udoskonalić swoją firmę.
• 244 strony
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł

Patroni:

• 232 strony
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł

Berger ujawnia sekrety marketingu
szeptanego i przekazu społecznego.
Odkryj, w jaki sposób z wykorzystaniem sześciu prostych zasad
można nadać rozgłos produktom,
inicjatywom politycznym, biurowym
plotkom czy filmom na portalu
YouTube. Książka zawiera wyniki
przełomowych badań naukowych
i fascynujące historie.
Patron:

audiobook
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PSYCHOLOGIA BIZNESU | Komunikacja
KAROLINA JÓŹWIK

JACEK ROZENEK

Myślenie wizualne 2.0

Prezentuj z pasją

Skuteczna komunikacja

• 176 stron
• oprawa twarda
na sprężynie
• cena 49,90 zł
Patroni:

Występujesz publicznie, robisz dużo
prezentacji, często prowadzisz spotkania biznesowe? Karolina Jóźwik,
trener biznesu, zaprasza na przygodę
z MYŚLENIEM WIZUALNYM. Krok po
kroku pokaże ci, jak włączyć techniki
wizualizacji rysunkowej w proces
tworzenia notatek i prezentacji –
niezależnie od twoich umiejętności
artystycznych. Nauczy Cię, jak złamać
schemat i wyróżnić się poprzez
zastosowanie prostego rysunku.

ROBERT CIALDINI

• 232 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

NOAH GOLDSTEIN

JONAH BERGER

STEVE MARTIN

Nieświadome wybory

TAK! 60 sekretów
nauki perswazji

Ukryte czynniki wpływające
na nasze zachowanie

Sztuka przekonywania
i wywierania wpływu

• 192 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł
Patron:
www.mtbiznes.pl

Do poziomu, w którym słucha cię
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób,
jest w stanie dojść 98 osób na 100.
Prezentować dobrze, a więc prezentować z pasją, może prawie każdy.
Jacek Rozenek łączy perspektywę
aktora i coacha – po to, aby dać ci
narzędzia do prezentowania z pasją.
Przedstawia sprawdzone sposoby
oraz elementy własnego know
how, które były dostępne wcześniej
wyłącznie dla uczestników jego
warsztatów.

Niezależnie od tego, czy chcesz, by ktoś
dał ci awans, zażył lekarstwo, czy zagłosował na ciebie, z książki Tak! dowiesz
się, w jaki sposób niewielkie zmiany
w zachowaniu mogą mieć ogromny
wpływ na twój sukces. Książka zawiera
mnóstwo cennych wskazówek, których
nie powinieneś przegapić. Wszystkie
są oparte na naukowych podstawach
i pomogą ci rozwinąć umiejętność
perswazji.

• 287 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Jakie czynniki mają wpływ na nasze decyzje?
Co sprawia, że wybieramy tak, a nie inaczej?
Autor zestawia ze sobą wnioski z badań
naukowych prowadzonych w dziedzinie
biznesu, psychologii oraz nauk społecznych,
aby pomóc nam lepiej zrozumieć subtelne
i niewidzialne siły kształtujące nasze indywidualne wybory. Dzięki tej wiedzy możemy
dokonywać bardziej świadomych rozstrzygnięć i w większym stopniu kontrolować
własne zachowania.

Patron:
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PSYCHOLOGIA BIZNESU | Zarządzanie

• 264 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł
Patroni:

ANNA SARNACKA-SMITH

JOANNA HEIDTMAN

Everest lidera

Sensotwórczość

O wartościach, silnym zespole
i skutecznym przywództwie

7 sposobów tworzenia wartości
w zespole i w organizacji

Wrodzone predyspozycje to mit. Nikt
nie przychodzi na świat jako sportowy
mistrz czy wybitny artysta, podobnie
nikt nie rodzi się liderem. Kompetencje
niezbędne, by nim się stać, każdy z nas
może nabyć. Kluczem jest odnalezienie swoich wartości i wierność
im, poznanie swojego potencjału,
docenianie tego, jak bardzo ludzie są
różni, i czerpanie z tej różnorodności
przy budowaniu zespołu.

Doktorzy biznesu Joanna Heidtman
i Piotr Piasecki biorą pod lupę kluczowe
obszary, które we współczesnych organizacjach stanowią fundament sukcesu,
ale są też źródłem największych wyzwań.
Korzystając z własnej wieloletniej praktyki, wskazują na sposoby otwierania
nowych możliwości efektywnego działania, pokonywania konkurencji, a nade
wszystko autentycznego zaangażowania
potencjału pracowników wiedzy.

ADAM DĘBOWSKI

• 288 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł
Patroni:

GRZEGORZ SKIBIŃSKI

RICHARD KOCH

60 sekund dziennie,
by zarządzać lepiej

Menedżer 80/20
Pracuj mniej, osiągaj więcej

3-miesięczny program
rozwoju lidera, zespołu i firmy

• 208 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł
Patroni:
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Najlepiej jeśli każda decyzja zajmowałaby 60 sekund: przez 30 sekund
poznajesz sytuację, 29 sekund
analizujesz, w ciągu jednej sekundy
podejmujesz decyzję. A żeby to osiągnąć, potrzebujesz tej książki. Każda jej
strona to konkretna krótka wskazówka,
o czym dziś pomyśleć, na co zwrócić
uwagę. Dwóch liderów spotkało się,
aby stworzyć ten 3-miesięczny projekt,
który przyniesie realne zmiany.

PIOTR PIASECKI

• 248 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Interesujący poradnik biznesowy pełen
sprzecznych z intuicją rad. Koch pokazuje,
jak wykorzystać zasadę 80/20, by osiągać
lepsze efekty przy mniejszym wydatkowaniu
zasobów. Udziela praktycznych rad i pomaga
menedżerom skupić się w pracy na kilku
najważniejszych sprawach, tak aby mogli
skutecznie dążyć do celu i osiągać w życiu
zawodowym wyjątkowe rezultaty przy ułamku
dotychczasowego wysiłku.

Patroni:

www.mtbiznes.pl

PSYCHOLOGIA BIZNESU | Zarządzanie
ROBERT GRZYBEK

ROBERT GRZYBEK

Coaching odczarowany

Przewodnik dla lidera

Narzędzia
i rozwiązania biznesowe

Budowanie zespołu w XXI wieku

Jest tu i fabularna historia, i opis
różnych zastosowań coachingu
w biznesie. Narzędzia, schematy
komunikacyjne, podpowiedzi
i anegdoty. Autor podchodzi do
coachingu w sposób wnikliwy,
bezstronny i sceptyczny i pokazuje jego racjonalne i skuteczne oblicze. Czytelnik znajdzie tu krótką
historię coachingu w Polsce i na
świecie oraz wyjaśnienie, jak
w realistyczny sposób mierzyć
jego skuteczność.

• 282 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł
ebook

• 280 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Czytelnik znajdzie w tej książce nie
tylko listę ludzkich (czyli liderskich)
błędów poznawczych wraz z konsekwencjami wynikającymi z ulegania
im, ale także przegląd literatury
zagranicznej i polskiej wraz ze wskazaniem, gdzie oraz jak szukać. Ale
przede wszystkim otrzyma inspirujący
tekst pełen anegdot, przykładów
oraz praktycznych porad dla liderów
każdego szczebla zarządzania – od
początkującego adepta kierowania po
szefa wszystkich szefów.

Patroni:

Patroni:

STEVEN SILBIGER

JAN FAZLAGIĆ

ŁADA DROZDA

MBA
w dziesięć dni

Poradnik
innowacyjnego
samorządowca

Na arenie
biznesu

Szybko i efektywnie
opanuj umiejętności nauczane
w najlepszych
amerykańskich
szkołach biznesu.

• 503 strony
• oprawa miękka
• cena 59,90 zł

www.mtbiznes.pl • www.poltext.pl

Z życia
coacha
i szkoleniowca

Inspiracje,
narzędzia,
dobre
praktyki

• 252 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

• 220 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł
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PSYCHOLOGIA BIZNESU | Zarządzanie zmianą
BEATA KOZYRA

ANGELIKA CHIMKOWSKA

Praktyczne zarządzanie
zmianą w firmie

Psychologia zmiany
w życiu i biznesie

Czyli nie taki diabeł straszny

• 360 stron
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł

Bazując na swojej ponad 18-letniej
praktyce i współpracy z ponad 50 firmami w zakresie projektów doradczych
i szkoleniowych, Beata Kozyra stworzyła praktyczny przewodnik dla osób,
które wprowadzają zmiany w organizacji lub mają taki zamiar, niezależnie
od wielkości i złożoności zmian oraz
niezależnie od szczebla, na którym te
zmiany mają być wprowadzane.

Patroni:

• 436 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

• 272 strony
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Ta książka to nie jest poradnik łatwej
metamorfozy, która kończy się wraz
z pierwszymi trudnościami, ale oparte
na naukowych badaniach podejście do
wprowadzania i utrwalania zmian. Dzięki
jej praktycznym wskazówkom uczynisz
ze zmiany styl życia, będziesz poruszał
się w tym procesie w sposób świadomy
i planowy. Dowiedz się, co robić inaczej,
by nie było tak, jak zawsze!

ebook

Patroni:

ADAM GRANT

JOHN KOTTER

Buntownicy

My robimy to inaczej!

Kreatywni liderzy zmieniają świat

Opowieść o tym, jak organizacje
powstają i upadają,
by móc odrodzić się na nowo

Adam Grant, prowokujący myśliciel
z dziedziny zarządzania, profesor prestiżowej Wharton School of Business,
autor bestsellerów „New York Timesa”,
pokazuje, 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.

• 189 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

HOLGER RATHGEBER

Czego możesz się nauczyć o długoterminowym sukcesie firmy od kolonii surykatek
z pustyni Kalahari? Więcej niż sobie
wyobrażasz! John Kotter i Holger Rathgeber stworzyli opowieść biznesową, która
przedstawia esencję kilkudziesięciu lat ich
doświadczeń i nagradzanych badań mających
na celu ukazanie mechanizmów powstawania, upadania i odradzania się organizacji
w obliczu przeciwności.

Patroni:
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PSYCHOLOGIA BIZNESU | Strategia biznesowa
KRZYSZTOF OBŁÓJ

KRZYSZTOF OBŁÓJ

Praktyka strategii firmy

Pasja i dyscyplina strategii

Jak zarządzać przeszłością,
radzić sobie z teraźniejszością
i tworzyć przyszłość

Jak z marzeń i decyzji
zbudować sukces firmy

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!

• 220 stron
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł

CHRIS ZOOK

• 240 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

JAMES ALLEN

MAREK KĄDZIELSKI

Mentalność założyciela
jako podstawa
sukcesu firmy

Ta książka, oparta na dziesięcioletnich badaniach autorów nad firmami
z ponad czterdziestu krajów, poprzez
szczegółowe analizy i inspirujące przykłady pokazuje, w jaki sposób każdy
lider – nie tylko założyciel – może
wdrożyć i zastosować sposób myślenia
założyciela w swojej organizacji, aby
skierować ją na ścieżkę trwałego
wzrostu.

• 230 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Praktykę można uczynić jeszcze lepszą,
dodając do dyscypliny marzenia i pasję.
Tylko pasja jest bowiem źródłem prawdziwych innowacji i zmian. Każe sięgać
w przyszłość, przekraczać oczywiste granice, łamać branżowe kanony myślenia.
Pasja buduje także motywację i zaangażowanie, które dają firmie sens istnienia,
a pracownikom odrobinę zwyczajnej
radości. Dlatego dopiero połączenie pasji
i dyscypliny tworzy strategie i firmy, które
wygrywają w zderzeniu z konkurencją.

Wolny strzelec
Moja historia od etatowca
do freelancera

• 258 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Autor w barwny i ciekawy sposób
przedstawia zakręty i rozdroża drogi
wiodącej od etatowca do freelancera
– drogi, którą sam przebył. Dokładnie
omawia specyfikę sytuacji wolnego
strzelca na polskim rynku biznesowym,
podaje wiele praktycznych i niebanalnych rad i przykładów, a także wskazuje
najczęściej popełniane błędy i zdradza,
jak ich unikać.

ebook

Patroni:
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DOSKONALENIE PROCESÓW

• 254 strony
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

DREW LOCHER

JACOB STOLLER

Lean w biurze i usługach

Lean CEO

Przewodnik po zasadach
szczupłego zarządzania
w środowisku pozaprodukcyjnym

W drodze do doskonałości

Drew Locher przygląda się najczęstszym przeszkodom, na jakie mogą
natknąć się czytelnicy wprowadzający
Lean, i podpowiada, jak sobie z nimi
poradzić. Książka zawiera też zbiór
formularzy, tabel, list kontrolnych,
wzorów i arkuszy, które pomogą
każdemu zaczynającemu pracę z Lean.

ebook

Dyrektorzy generalni 28 różnych firm
opisują, w jaki sposób wdrażali filozofię
Lean w celu osiągnięcia zrównoważonych wyników finansowych, upełnomocnienia i zmotywowania podwładnych
oraz budowania trwałych relacji
z klientami i dostawcami.
• 484 strony
• oprawa twarda
• cena 74,90 zł

Patroni:

ebook

Patron:

GEORGE ECKES

GEORGE ECKES

Six Sigma

Rewolucja Six Sigma

Jako trwały element
kultury organizacji

Jak General Electric i inne
przedsiębiorstwa zmieniły
proces w zyski

W sytuacji, gdy większość dostępnych
na rynku pozycji koncentruje się na
aspektach technicznych, Eckes zwraca
uwagę na konieczność zrównoważenia
komponentów technicznego i kulturowego. Wyjaśnia, jak konsekwentnie
zwiększyć szanse na przeprowadzenie
zmiany organizacyjnej.
• 248 stron
• oprawa miękka
• cena 64,90 zł
ebook
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Książka pokazuje, jak stworzyć i utrzymać w organizacji inicjatywę Six Sigma.
Pomaga w przejściu od zarządzania
intuicyjnego do takiego, w którym
decyzje biznesowe są podejmowane
w oparciu o liczby, dane i fakty.
• 336 stron
• oprawa miękka
• cena 59,90 zł

Patron:

Patron:
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DOSKONALENIE PROCESÓW
MASAAKI IMAI

Gemba Kaizen
Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju

Długo oczekiwana, kompleksowo zaktualizowana wersja precyzyjnego opracowania, które omawia zasady japońskiej filozofii biznesu – filozofii ciągłego doskonalenia i innowacji w zakresie procesów, czyli kaizen, w obszarze
o zasadniczym znaczeniu z punktu widzenia wyników firmy. Chodzi o obszar,
w którym podejmowane są kluczowe działania, czyli o gemba. Przytoczone
w książce liczne przykłady pokazują, w jaki sposób można obniżać koszty,
poprawiać jakość i podnosić poziom zadowolenia klienta.

• 484 strony
• oprawa twarda
• cena 79,90 zł

JON MILLER

MIKE WROBLEWSKI

Patroni:

JAMIE VILLAFUERTE

Kultura kaizen
Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia

Wykorzystując ponad 50 lat zbiorczych doświadczeń specjalistów
pomyślnie stosujących kaizen w trakcie transformacji organizacji
z wielu branż, niniejsza książka wyjaśnia, jak szybko, ale trwale udoskonalić pracę i polepszyć wyniki. Jest szczegółowym przewodnikiem,
dzięki któremu czytelnik dowie się, jak przeprowadzić usystematyzowane
wdrażanie kaizen poprzez organizowanie warsztatów kaizen. Rzeczywiste przykłady ukazują, jak kultura kaizen sprawdza się w takich firmach
jak Toyota, Zappos czy Wiremold.
• 252 strony
• oprawa twarda
• cena 64,90 zł

www.mtbiznes.pl

Patroni:
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ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
JEFFREY K. LIKER

JEFFREY K. LIKER

Droga Toyoty

Droga Toyoty
do ciągłego doskonalenia

14 zasad zarządzania wiodącej
firmy produkcyjnej świata

• 480 stron
• oprawa miękka
• cena 69,90 zł

Książka pokazuje, w jaki sposób
właściwa kombinacja dalekosiężnej
ogólnej koncepcji, procesów, ludzi
i rozwiązywania problemów może
przekształcić każdą firmę w szczupłą,
uczącą się organizację – i jak wkroczyć
na „Drogę Toyoty”.

Jak osiągnąć znakomite wyniki dzięki
strategii i operacyjnej doskonałości

• 512 stron
• oprawa miękka
• cena 69,90 zł

Patroni:

JEFFREY K. LIKER

GARY L. CONVIS

JEFFREY K. LIKER

Książka przedstawia tajny składnik
sukcesu Lean – szczupłe przywództwo
na każdym szczeblu organizacji. To
jedna z nadrzędnych wartości Toyoty
i kluczowy aspekt przywództwa w tej
firmie do dziś.

22

DAVID P. MEIER

Droga Toyoty Fieldbook
Praktyczny przewodnik
wdrażania 4P Toyoty

Osiągnięcie i utrzymanie doskonałości dzięki kształtowaniu
przywódców

Patroni:

Liker i Franz prezentują najczęstsze błędy
w sposobie myślenia, przez które osiągane
rezultaty są bardzo ograniczone. Wyjawiają
również, w jaki sposób Toyota osiąga swój
dwuaspektowy cel, jakim jest doskonalenie
wyników i rozwój ludzi, dzięki postępowaniu
zgodnie z cyklem PDCA.
Patroni:

Droga Toyoty
do Lean Leadership

• 496 stron
• oprawa miękka
• cena 59,90 zł

JAMES K. FRANZ

Książka zawiera narzędzia diagnostyczne,
arkusze robocze i ćwiczenia – w dużej części
stworzone na podstawie narzędzi stosowanych w Toyocie – dzięki czemu każdy może
opracować własny arsenał, dostosowany do
specyfiki swojej firmy.
• 580 stron
• oprawa miękka
• cena 64,90 zł
Patroni:

www.mtbiznes.pl

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
JEFFREY K. LIKER
DAVID P. MEIER

Toyota Talent
Rozwijaj swoich
pracowników
na sposób Toyoty

• 384 strony
• oprawa twarda
• cena 69,90 zł

Autorzy przedstawiają
konkretne przykłady,
które pozwalają szkolić
pracowników – od warsztatu produkcyjnego poprzez
inżynierów po pracowników
branży usługowej.

JEFFREY K. LIKER

MICHAŁ WOLAK

TIM N. OGDEN

Office Samurai

Kultura Toyoty
Serce i dusza
filozofii Toyoty

• 696 stron
• oprawa miękka
• cena 59,90 zł
Patroni:

www.mtbiznes.pl

Kultura Toyoty stanowi
podstawę jej sukcesu jako
globalnego lidera pod
względem doskonałości
operacyjnej. Autorzy przedstawiają tajniki tworzenia
i utrzymywania kultury
nakierowanej na ludzi, która zapewni spójny rozwój,
innowację, zyskowność
i doskonałość.

ANDRZEJ KINASTOWSKI

Lean w biurze

Książka napisana została przez praktyków wdrażających Lean w środowisku biurowym dla praktyków, którzy chcą zacząć usprawniać procesy
biurowe wykonywane codziennie w pracy, doskonalić się w obszarze
wdrażania Lean oraz uporządkować swoją wiedzę. Autorzy podpowiedzą
ci, w jaki sposób zacząć, wskażą praktyczne narzędzia i gotowe materiały,
które będziesz mógł wykorzystać przy obserwacji, analizie czy wreszcie
usprawnianiu procesów. Dzięki interaktywnej platformie Office-Samurai
będziesz mógł otrzymać od autorów bieżący feedback, który pomoże ci
wejść na ścieżkę samodzielnego wdrożenia Lean.
• 114 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł
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NOWE TECHNOLOGIE

• 432 strony
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

• 410 stron
• oprawa miękka
• cena 54,90 zł
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KEVIN KELLY

ALEC ROSS

Nieuniknione

Świat przyszłości

Jak inteligentne technologie
zmienią naszą przyszłość

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

Kevin Kelly, myśliciel i wizjoner,
opisuje dwanaście tendencji, które
zrewolucjonizują całkowicie to, jak
pracujemy, uczymy się, kupujemy,
spędzamy czas wolny i komunikujemy
się ze sobą. W tej książce znajdziesz
głęboki wgląd w to, co się stanie
(niedługo!), kiedy inteligencja będzie
krążyć w rzeczach tak swobodnie jak
dzisiaj elektryczność.
Partner wydania:

• 320 stron
• oprawa miękka
• cena 54,90 zł

Jak możemy przygotować swoje
dzieci – i siebie samych – do odnoszenia sukcesów w świecie robotyki,
globalizacji i rynków rozwijających
się dzięki cyfryzacji? Czołowy ekspert
w dziedzinie innowacji, Alec Ross,
wyjaśnia, co czeka świat: jakie nowości
i przeszkody pojawią się w ciągu najbliższych dziesięciu lat i jak się wśród
nich poruszać.

ERIC SIEGEL

WŁODZIMIERZ SZPRINGER

Prognozuj –
kto kliknie, kupi,
skłamie lub umrze

Nowe technologie
a sektor finansowy

Podając fascynujące przykłady,
Eric Siegel, wiodący ekspert
w dziedzinie analizy prognostycznej,
pokazuje, jak firmy wykorzystują
potencjał wielkich zbiorów danych,
by przewidywać ludzkie zachowania, także i twoje. Dzięki tej książce
dowiesz się, jak ograniczać ryzyko,
zwiększać sprzedaż, optymalizować
media społecznościowe, a nawet
wygrywać wybory.
Patron:

FinTech jako szansa i zagrożenie

• 204 strony
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

FinTech to wyzwanie strategiczne dla
rynku finansowego, szczególnie ważne dla sektora bankowego. Profesor
Włodzimierz Szpringer opisuje nową,
szczególną kategorię parabanków
i inne modele biznesowe, które
wyłoniły się dzięki nowym platformom technologicznym. Odpowiada
też między innymi na pytanie, jakie
są nowe rodzaje ryzyka, które mogą
zdestabilizować system finansowy.

www.poltext.pl • www.mtbiznes.pl

EKONOMIA I FINANSE
ALVIN E. ROTH

ASWATH DAMODARAN

Matchmaking.
Kto co dostaje i dlaczego

Wycena firmy
Storytelling i liczby

Ekonomia kojarzenia stron
transakcji i projektowania rynku

• 278 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł
Patroni:

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

JOHN MACKEY

• 252 strony
• oprawa miękka
• cena 54,90 zł

RAJ SISIODA

RICHARD J. CONNORS

Świadomy kapitalizm –
to się opłaca

• 380 stron
• oprawa miękka
• cena 69,90 zł

Autorzy wyjaśniają, w jaki sposób
cztery podstawowe założenia
– wyższy cel, integracja interesariuszy, świadome przywództwo
oraz świadoma kultura i świadome
zarządzanie – mogą pomóc
w budowie silnych przedsiębiorstw,
realizacji pełnego potencjału
kapitalizmu i stworzeniu bardziej
pozytywnego środowiska życia dla
nas wszystkich.
Patroni:

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

Warren Buffett
o biznesie
Zasady guru z Omaha

• 280 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

Warren Buffett jest jedną z najbardziej
podziwianych i nieszablonowych
postaci w świecie biznesu. Ta książka
nie opisuje go jako inwestora, ale jako
skutecznego menedżera, omawiając
przy tym jego biznesowe zasady
i praktyki. To praktyczny poradnik
menedżerski o modelu efektywnego
zarządzania każdą firmą, dużą i małą,
napisany na podstawie doświadczeń
Buffetta w zarządzaniu Berkshire
Hathaway.

ebook

www.mtbiznes.pl • www.poltext.pl
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AUDIOBOOKI

• czas 8 h 29 min
• cena 43,90 zł

• czas 7 h 14 min
• cena 39,90 zł

• czas 5 h 36 min
• cena 34,90 zł

• czas 6 h 27 min
• cena 34,90 zł

• czas 4 h 21 min
• cena 24,90 zł

• czas 2 h 18 min
• cena 19,90 zł

• czas 2 h 03 min
• cena 19,90 zł

• czas 5 h 25 min
• cena 24,90 zł

• czas 8 h 12 min
• cena 39,90 zł

• czas 9 h 57 min
• cena 34,90 zł

• czas 2 h 26 min
• cena 34,90 zł

• czas 2 h 19 min
• cena 19,90 zł

• czas 14 h 28 min
• cena 39,90 zł

• czas 5 h 17 min
• cena 29,90 zł

• czas 4 h 09 min
• cena 34,90 zł

• czas 5 h 56 min
• cena 29,90 zł

• czas 8 h 17 min
• cena 39,90 zł

• czas 5 h 22 min
• cena 29,90 zł

• czas 5 h 25 min
• cena 34,90 zł

• czas 11 h 7 min
• cena 39,90 zł
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AUDIOBOOKI

• czas 6 h 20 min
• cena 39,90 zł

• czas 8 h 45 min
• cena 29,90 zł

• czas 5 h 47 min
• cena 39,90 zł

• czas 5 h 22 min
• cena 34,90 zł

• czas 5 h 56 min
• cena 39,90 zł

• czas 6 h 30 min
• cena 39,90 zł

• czas 6 h 28 min
• cena 34,90 zł

• czas 10 h 25 min
• cena 44,90 zł

• czas 9 h 13 min
• cena 44,90 zł

• czas 12 h 29 min
• cena 39,90 zł

• czas 6 h 22 min
• cena 39,90 zł

• czas 7 h 54 min
• cena 49,90 zł

• czas 9 h 30 min
• cena 29,90 zł

• czas 3 h 10 min
• cena 24,90 zł

• czas 4 h
• cena 29,90 zł

• czas 14 h 55 min
• cena 39,90 zł

• czas 8 h 30 min
• cena 29,90 zł

• czas 7 h 33 min
• cena 39,90 zł

• czas 9 h 18 min
• cena 34,90 zł

• czas 2 h 40 min
• cena 29,90 zł
www.mtbiznes.pl
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LEKTURA PO GODZINACH
SUSAN CAIN

SUSAN CAIN

JENIFER FOX

Ciszej, proszę…
Siła introwersji w świecie,
który nie może przestać gadać

Cicha siła introwertyków
Jak dorastać w świecie, który nie przestaje gadać

Odkryj silne strony twojego dziecka

Ta napisana z pasją,
oparta na wynikach
badań naukowych
książka, na zawsze
już zmieni nasz
sposób postrzegania
introwertyków oraz,
co równie ważne, to,
w jaki sposób introwertycy postrzegają
samych siebie.
• 380 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

ebook

• 290 stron
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł

Susan Cain tym
razem przychodzi z pomocą
młodym osobom
oraz rodzicom
wychowującym
introwertyczne
dzieci. Pokazuje,
że odpowiednio
wykorzystany
spokojny temperament to ukryta
supermoc.

• 418 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

Książka jest łatwym
w użytkowaniu
przewodnikiem
dla rodziców
i nauczycieli,
dzięki któremu
młodzi ludzie
poprawią swoje
wyniki i będą
sprawniej poruszać
się w naszym
niedoskonałym
systemie oświatowym.

DANIEL G. AMEN

DANIEL G. AMEN

BARBARA BERGER

TANA AMEN

Zmień swój mózg, zmień swoje życie
Opanuj stres, niepokój, depresję, obsesyjne
zachowania, gniew i nadimpulsywność

Znajdź swój wewnętrzny kompas
i kieruj się nim
Każdy z nas posiada wewnętrzny
kompas, lecz nie
każdy wie, jak się
nim posługiwać.
Barbara Berger
wskazuje, w jaki
sposób możesz
doświadczać
w swoim życiu
więcej harmonii
i radości dzięki
• 122 strony
wykorzystaniu
• oprawa miękka
twojego wewnętrz• cena 34,90 zł
nego systemu
nawigacyjnego.

Mózg ma moc
Przez umysł do zdrowia

• 382 strony
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł
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Najsłynniejszy
psychiatra Ameryki
pokazuje, w jaki
sposób można
poprawić swoją
koncentrację,
wyostrzyć pamięć,
pozbyć się wahań
nastroju, walczyć
z procesem starzenia się, znaleźć cel
i zapanować nad
swoim zdrowiem
fizycznym i psychicznym.

• 356 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

Twój niepokój,
depresja, złość,
obsesyjność, impulsywność mogą być
związane z funkcjonowaniem określonych struktur
w twoim mózgu.
Nie jesteś skazany
na mózg, z którym
się urodziłeś. Poznaj
skuteczne „recepty
dla mózgu”
dr. Amena i odmień
swoje życie.

www.laurum.pl

LEKTURA PO GODZINACH

• 268 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

JAMES HILLMAN

JAMES HILLMAN

Miłość do wojny

Siła charakteru

Hillman przeprowadza szeroko
zakrojoną analizę zjawiska wojny,
umożliwiając nam fundamentalnie nowe i odkrywcze rozumienie
fenomenu równoczesnej
fascynacji i awersji, jaką wzbudza
w nas wojna. Niezwykle głębokie
i wnikliwe studium dręczącej
ludzkość i stale obecnej w umyśle
człowieka obsesji wojny, które
zyskuje na znaczeniu dosłownie
z każdym dniem w naszych tak
bardzo niespokojnych i pełnych
konfliktów czasach.

O sensie i wartości długiego życia

• 290 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

Autor zabiera nas w fascynującą
i niezwykle wzbogacającą wewnętrznie podróż przez trzy etapy
starzenia się człowieka – trwanie,
czyli pogłębienie istnienia, jakie
następuje wraz z wieloma przeżytymi latami; przygotowywanie się
do odejścia i odchodzenie; oraz
pozostawianie za sobą i jednocześnie po sobie tego, co stanowi
wyjątkową spuściznę dla tych,
którzy przychodzą po nas.

JAMES HILLMAN

JAMES HILLMAN

JAMES HILLMAN

Uzdrawiające fikcje.
Poetyka psychoterapii – Freud, Jung, Adler

Re-wizja psychologii

Kod duszy
W poszukiwaniu charakteru człowieka
i jego powołania
Hillman przedstawia
wspaniałą, nową
wizję naszego „ja”.
Twierdzi, że nasz
charakter jest
naszym przeznaczeniem. Ta książka to
coś w rodzaju wnikliwie przemyślanej
i niezwykle pomocnej mapy drogowej
umożliwiającej nam
• 480 stron
zrozumienie naszej
• oprawa twarda
prawdziwej natury.
• cena 69,90 zł

• 280 stron
• oprawa twarda
• cena 52,00 zł
ebook

www.laurum.pl

Ta książka to
wnikliwa analiza psychoanalizy dokonana
przez Hillmana, który
stawia podstawowe
pytanie: „Czego
tak naprawdę chce
dusza?”. Po czym
z właściwą sobie
przenikliwością i humorem odpowiada:
„Chce ona fikcji, które
uzdrawiają”.

• 520 stron
• oprawa twarda
• cena 69,90 zł
ebook

Jedna z nielicznych
książek XX wieku,
która rzeczywiście
traktuje o psychologii, czyli poznaniu, rozumieniu
i służbie duszy
we wszystkich jej
aspektach i odcieniach, włącznie
z przyrodzoną
jej tendencją do
patologizowania.

ebook
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LEKTURA PO GODZINACH | Klasyka po angielsku
Lubisz czytać dobre powieści, a jednocześnie chcesz doskonalić swój
angielski? Mamy dla Ciebie idealne
połączenie! Klasyka literatury
światowej w wersji do
nauki języka angielskiego.
CZYTAJ ‒ SŁUCHAJ ‒ ĆWICZ
Na marginesach stron znajdziesz minisłownik i objaśnienia
trudniejszych wyrazów, a na
końcu rozdziałów specjalne dodatki
i ćwiczenia. Do każdego tytułu z serii
dostępna jest także darmowa wersja
audio. Połącz przyjemne z pożytecznym i przekonaj się, że nauka języka
obcego może być przyjemnością,
której nie sposób się oprzeć.

JANE AUSTEN

LUCY MAUD MONTGOMERY

SIR ARTHUR CONAN DOYLE

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski, Maciej Polak

Pride and Prejudice

Anne of Green Gables
Wyjątkowy
romans
i studium klasy
wyższej w Anglii
przełomu XVIII
i XIX wieku.

• 484 strony
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł
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The Hound of the Baskervilles
Przeżyj
jeszcze raz
przygody
rudowłosej
dziewczynki
z Avonlea.

• 480 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

Czy Sherlock
Holmes rozwiąże zagadkę
tajemniczej
klątwy?

• 351 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł
www.poltext.pl

LEKTURA PO GODZINACH | Klasyka po angielsku
EDGAR ALLAN POE

LUCY MAUD MONTGOMERY

OSCAR WILDE

MARY SHELLEY

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski, Maciej Polak

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski, Maciej Polak

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski, Maciej Polak

Short Stories
by Edgar Alan Poe
Groza, horror i fantasy,
czyli jak miło i przyjemnie
doskonalić swój angielski.

The Blue Castle
Jedna z najpiękniejszych
książek o miłości napisana
przez autorkę Ani z Zielonego Wzgórza.

Portret Doriana Graya
z angielskim
Poznaj losy młodzieńca,
który zapragnął być
wiecznie młody.

Frankenstein
Najsłynniejsza powieść
grozy. Zobacz w oryginale,
jak powstaje potwór.

• 380 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

• 320 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

• 450 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

• 392 strony
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

LEWIS CARROLL

FRANCIS SCOTT FITZGERALD

HERBERT GEORGE WELLS

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

Marta Fihel, Dariusz Jemielniak,
Grzegorz Komerski

Fairy Tales.
Hans Christian Andersen
Ponadczasowe opowieści duńskiego baśniopisarza, wspaniała
lektura nie tylko dla dzieci.

Alicja w Krainie Czarów
z angielskim wersja skrócona
Magiczna podróż Alicji do
fantastycznej krainy, w której
wszystko może się zdarzyć.

The Great Gatsby

The Time Machine

Historia tragicznej miłości
w klimatycznym Nowym
Jorku lat 20. XX wieku.

Wyrusz w niezwykłą
podróż i przemierz
Krainę Czasu.

• 200 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

• 168 stron
• oprawa miękka
• cena 24,90 zł

• 262 strony
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

• 190 stron
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

www.poltext.pl

31

LEKTURA PO GODZINACH | Język angielski
PIOTR DOMAŃSKI

AGNIESZKA DRUMMER

MACIEJ DOMAŃSKI

BEATA WILLIAMSON

Active English at Work

Nowoczesna korespondencja biznesowa
po angielsku

Znakomite i całościowe
kompendium fachowego
języka angielskiego, którego
znajomość pomoże czytelnikom w karierze zawodowej.
Zawiera terminy, wyrażenia,
zwroty, idiomy używane podczas prezentacji, negocjacji,
spotkań czy konferencji
oraz podpisywania umów,
kontraktów i porozumień.

• 592 strony
• oprawa miękka
• cena 59,90 zł

• 220 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł
ebook

AGNIESZKA DRUMMER

BEATA WILLIAMSON

144 najczęściej używane
angielskie czasowniki

• 328 stron
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł
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ebook

AGNIESZKA DRUMMER

BEATA WILLIAMSON

Codziennik angielski
Doskonalenie języka angielskiego każdego dnia

• 372 strony
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

Zamiast tradycyjnych pism
wysyłamy e-maile, komunikujemy się przez Facebooka,
Google+, Twittera. Trzeba
umieć korzystać ze wszystkich
form komunikacji w języku
angielskim. Właśnie w tej
książce znajdziemy bogaty
zbiór praktycznych przykładów,
jak DZIŚ prowadzić zawodową
korespondencję elektroniczną.
PIOTR DOMAŃSKI

MACIEJ DOMAŃSKI

Practical Meetings and Conferences
A Guide for Professionals

• 712 stron
• oprawa miękka
• cena 59,90 zł

www.poltext.pl

LEKTURA PO GODZINACH | Język niemiecki
STANISŁAW BĘZA

AGNIESZKA DRUMMER

AGNIESZKA DRUMMER

Blickpunkt Wirtschaft.
Niemiecki w ekonomii i biznesie

MONIKA DRUMMER

Niemiecki. Na cudzych błędach
nauczysz się najlepiej!

Niemiecki dla leniwych
Nowatorska metoda
wizualnej nauki niemieckiego

• 442 strony
• oprawa miękka
• cena 59,90 zł

• 220 stron
• oprawa miękka
• cena 39,90 zł

www.poltext.pl

• 366 stron
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł

MAŁGORZATA GRABOWSKA

• 280 stron
• oprawa miękka
• cena 44,90 zł

DOMINIKA CIEŚLAK-PÓLKOWSKA

ANNA JĘDRZEJCZYK

W biznesie
po niemiecku?
Żaden problem!

Niemiecki
w marketingu

Podręcznik języka niemieckiego dla lektorów
nauczających w środowisku
zawodowym oraz słuchaczy
kursów języka niemieckiego,
którzy z racji wykonywanego
zawodu w krótkim czasie
muszą przyswoić sobie
nazwy i zwroty o charakterze
specjalistycznym.

ebook

Jest to zarówno książka
językowa, w której czytelnik
znajdzie słownictwo oraz
konstrukcje gramatyczne
konieczne przy skutecznej
obsłudze klienta (offline
i online), jak i książka
z obszaru ekonomii
przedstawiająca zarządzanie
marketingiem w Niemczech.
• 200 stron
• oprawa miękka
• cena 34,90 zł
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MICHAIŁ BUŁHAKOW

ELWIRA STEFAŃSKA

Olga Tatarchyk,
Irina Shcherbach-Obierzyńska,
Jelena Wysokińska
Psie serce

W świecie biznesu.
Język rosyjski dla biznesmenów

Historia przyzwoitego kundla,
któremu wszczepiono gruczoły
alkoholika i degenerata. Czy uda
się stworzyć z niego człowieka?
Powieść przystosowana do nauki
języka rosyjskiego – z minisłownikiem i ćwiczeniami do tekstu.
Czytaj – słuchaj – ćwicz.
• 264 strony
• oprawa miękka
• cena 29,90 zł

LARYSA FAST

MAGDALENA ZWOLIŃSKA

Biznesmeni mówią po rosyjsku
dla początkujących

• 224 strony
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł
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LARYSA FAST

• 360 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

MAGDALENA ZWOLIŃSKA

Biznesmeni mówią po rosyjsku
dla średnio zaawansowanych

• 256 stron
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

LARYSA FAST

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

MAGDALENA ZWOLIŃSKA

Biznesmeni mówią po rosyjsku
dla zaawansowanych

• 344 strony
• oprawa miękka
• cena 49,90 zł

www.poltext.pl

O NAS

Wydawnictwo MT Biznes
Istniejemy od 2001 roku, jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się wydawnictw ekonomiczno-biznesowych w Polsce. Naszym celem jest prezentowanie najnowszych tendencji w dziedzinie zarządzania, marketingu, ekonomii i psychologii biznesu. Książki kierowane są do menedżerów wszystkich
szczebli, środowiska akademickiego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką biznesową.
www.mtbiznes.pl

Wydawnictwo Poltext
Od ponad 25 lat publikujemy książki z ekonomii, zarządzania, prawa gospodarczego, finansów, bankowości,
ubezpieczeń, handlu, marketingu, HR, psychologii i socjologii. Autorami naszych podręczników są profesorowie wyższych uczelni; poradniki przygotowują praktycy, którzy mają osiągnięcia w prowadzeniu firm,
działalności doradczej i szkoleniowej. Odrębny nurt to specjalistyczne słowniki i podręczniki do nauki
języków obcych z płytami CD.
www.poltext.pl

Wydawnictwo Laurum
W ofercie Laurum znajdują się bestsellerowe książki z zakresu psychologii, rozwoju osobistego i zdrowia.
Marka Laurum to poradniki pokazujące, jak rozwijać się duchowo i emocjonalnie, wprowadzać równowagę
między życiem prywatnym a zawodowym oraz budować satysfakcjonujące relacje partnerskie i rodzinne
i dbać o nie.
www.laurum.pl
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