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MYŚLENIE KONTEKSTOWE
PREMIERA 25.02.2022Kenneth Cukier, Viktor Mayer-Schönberger, Francis de Véricourt

Największa przewaga ludzi nad sztuczną inteligencją

To książka, która udowadnia, że podstawą kreatywności, krytycznego myślenia i innowacyjności jest myślenie kontekstowe. Jest ono także głównym atutem człowieka w czasach 
gwałtownych zmian i rozwoju sztucznej inteligencji. Autorzy pokazują, jak odkryć w sobie tę wyjątkową umiejętność pozwalającą na sprawniejsze podejmowanie decyzji w dobie 
algorytmów oraz jak wykorzystać ją do radzenia sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami w biznesie i w życiu prywatnym.

264 strony, cena 59,90 zł, ISBN: 978-83-8087-333-9

POTĘGA CELU
Zig Ziglar

13 sposobów, by osiągnąć to, czego zawsze pragnąłeś

Legendarny mówca i autor Zig Ziglar sprowadza procesy wyznaczania i realizacji celów do codziennych, sukcesywnie wykonywanych czynności. Przedstawia formułę obejmującą 13 
konkretnych praktyk, które każdego dnia będą przybliżać nas do wykonania ustalonych zamierzeń i planów. Pokazuje, jak przestać błądzić we mgle niezdecydowania i zacząć zmierzać 
w konkretnym kierunku. W jego książce nie zabrakło też życiowych historii, trafnych złotych myśli i tony bezcennej motywacji.

160 stron, cena 39,90 zł, ISBN: 978-83-8231-069-6    
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ROZWÓJ OSOBISTY

PREMIERA 1.04.2022

TAJNIKI WYWIERANIA WPŁYWU
Brian Tracy, Dan Strutzel

Jak inspirować siebie i innych

Chcesz mieć pewność, że nikt nie będzie miał większego wpływu na twoje dziecko niż ty? Chcesz przekonać bliską osobę, by bardziej dbała o siebie i swoje zdrowie? Chcesz miesiąc po 
miesiącu osiągać najlepsze wyniki sprzedaży w twoim oddziale firmy? Z tej książki dowiesz się, jak to zrobić. Brian Tracy rozwiewa mity, odrzuca niesprawdzone teorie i oferuje najlepsze 
pomysły, strategie i techniki wywierania wpływu, które rozwijał przez 40 lat pracy w branży samorozwoju. 

178 stron, cena 39,90 zł, ISBN: 978-83-8087-901-0     

PREMIERA 11.02.2022



2

ZARZĄDZANIE I STRATEGIA

NIEUŚWIADOMIONE UPRZEDZENIA I STRONNICZOŚĆ
PREMIERA 1.04.2022Pamela Fuller, Mark Murphy, Anne Chow

Zrozum je, by uwolnić potencjał, tworzyć efektywne zespoły i inkluzywne organizacje

Jeżeli ktoś mówi, że nie ma żadnych uprzedzeń, oznacza to tylko tyle, że ich sobie nie uświadamia. Dlatego eksperci z Franklin Covey napisali tę książkę dla liderów, którzy chcą skorygo-
wać samoograniczające przekonania, rozwijać przywództwo oraz świadomie pracować nad budowaniem inkluzywnych organizacji. Udostępniają nam w niej konkretne narzędzia pozwa-
lające nie tylko przeprogramować uprzedzenia (tendencje lub skłonności), ale także rozwijać relacje i tworzyć wysoce wydajne zespoły.

300 stron, cena 64,90 zł, ISBN: 978-83-8231-147-1

TWOJA FIRMA 2.0
Jim Collins, Bill Lazier

Od dobrej do wielkiej

W oparciu o kurs, który prowadzili w Stanford Graduate School of Business, autorzy stworzyli przewodnik dla liderów małych i średnich firm, którzy pragną zbudować przedsiębiorstwa 
osiągające trwałe wyniki i cieszące się odpornością na fluktuacje rynkowe. W niniejszym wydaniu, uzupełnionym o nowe rozdziały i eseje, które zawierają aktualne spostrzeżenia                 
z najnowszych badań Jima Collinsa oraz kolejne rzeczywiste studia przypadków, pokazują, jak stworzyć wersję 2.0 własnej firmy. 

340 stron, cena 69,90 zł, ISBN: 978-83-8231-104-4

PREMIERA 20.05.2022

KAIZEN™ JAKO STRATEGIA
Masaaki Imai

Zastosowanie oceny Przepływu, Synchronizacji i Poziomowania [FSL™] do pomiarów i doskonalenia wyników operacyjnych

Założyciel KAIZEN Institute i autor bestsellerów Kaizen oraz Gemba kaizen pokazuje, jak jego koncepcje nieustannego doskonalenia wykorzystać do opracowania ogólnej strategii 
rozwoju firmy, mierzenia jej wydajności operacyjnej i ulepszania procesów w sposób zwiększający wydajność i konkurencyjność. Masaaki Imai zapewnia też mnóstwo studiów przypad-
ków z firm, które z powodzeniem wdrożyły jego koncepcję, oraz namacalną wiedzę i konkretne narzędzia pozwalające osiągnąć szczyt lean.

248 stron, cena 79,90 zł, ISBN: 978-83-8231-121-1 

PREMIERA 04.03.2022



NOWE ZASADY MARKETINGU I PR
PREMIERA 29.04.2022David Meerman Scott

Największa przewaga ludzi nad sztuczną inteligencją

Ten międzynarodowy bestseller nie był dotychczas dostępny w języku polskim. Obecne (siódme już!) wydanie zostało całkowicie zaktualizowane na potrzeby współczesnego rynku po 
2020 roku. Dystansując się od starych i nieskutecznych metod, autor pokazuje m.in., jak wykorzystać AI, newsjacking, podcasty, social media czy marketing viralowy, aby bezpośrednio 
docierać do nabywcy, nawiązać z nim osobistą więź i przyciągnąć jego uwagę do produktu czy usługi. A wszystko to za ułamek kosztów tradycyjnej reklamy.

500 stron, cena 79,90 zł, ISBN: 978-83-8231-063-4

200 stron, cena 54,90 zł, ISBN: 978-83-8231-154-9

AUTENTYCZNY PERSONAL BRANDING, CZYLI SILNA MARKA OSOBISTA W PRAKTYCE
Angelika Chimkowska

Marka osobista jest ważnym elementem budującym zaufanie, rozpoznawalność oraz reputację. Angelika Chimkowska, specjalizująca się w skutecznej komunikacji i sprzedaży wykorzy-
stującej social selling, pokazuje, jak w praktyce można stworzyć autentyczną i spójną komunikację biznesową w przestrzeni on-line i off-line. Krok po kroku uczy, jak z odwagą i strate-
gicznie planować i budować silną markę osobistą, przeciwdziałać kryzysom wizerunkowym oraz reagować na krytykę i hejt w internecie. 
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MARKETING I UX

PREMIERA 13.05.2022

Jak poprzez social media, podcasty, content marketing, newsjacking oraz sztuczną inteligencję dotrzeć bezpośrednio do kupujących

STRATEGIA UMAMI 
Aga Szóstek

Jak połączyć biznes z projektowaniem doświadczeń i wyróżnić się na rynku

Stworzenie wyjątkowej wartości dla klientów ma kluczowe znaczenie, jeśli chcemy wyróżnić się na przepełnionym rynku. Aby to zrobić, należy zbudować i wdrożyć strategię stawiającą 
na dostarczanie klientom niezapomnianych wrażeń. Szóstek określa tę strategię jako umami, które jest piątą kategorią smaku (obok słodkiego, kwaśnego, słonego i gorzkiego),                      
a w ujęciu biznesowym jest połączeniem UX z CX i z service designem. Jej książka to kolejny krok w ewolucji myślenia projektowego.

240 stron, cena 64,90 zł, ISBN: 978-83-8231-105-1

PREMIERA 22.04.2022



4

SPRZEDAŻ I FINANSE

John Lee Dumas w swoim podcaście Entrepreneurs on Fire, mającym ponad 100 milionów odsłuchań, przeprowadził wywiady z ponad trzema tysiącami znanych przedsiębiorców. Na 
podstawie tych rozmów wskazał kluczowe cechy odnoszących sukcesy przedsiębiorców i opracował listę 17 kroków umożliwiających osiągnięcie wolności finansowej i finansowego 
spełnienia. Pokazuje też, jak można uniknąć zagrożeń i pułapek, przez które w gruzach legły już ambicje i marzenia niezliczonych przedsiębiorców.

PREMIERA 18.02.2022Roman Kawszyn, Adam Szaran

„Nie da się sprzedawać zdalnie” – tak mówiło wielu handlowców na początku pandemii. Lecz to zdanie na pewno nie padnie już z ust handlowca, który przeczyta tę książkę. Gotowe 
schematy i metody, fragmenty skryptów, różne warianty reakcji, przykłady pytań i wypowiedzi pozwolą pokonać wszelkie przeszkody, jakie mogą się pojawić w procesie zdalnej sprzedaży 
lub utrzymania klienta. Autorzy krok po kroku pokazują, jak od sprzedaży face to face przejść do sprzedaży w trybie home office.

Philipp J. Müller

Ta książka jest o niezależności finansowej. O zarabianiu, oszczędzaniu, wydawaniu i inwestowaniu. Philipp J. Müller postanowił napisać niniejszą książkę, by krok po kroku przeprowa-
dzić nas przez ogromną i często skomplikowaną finansową dżunglę. W bardzo przystępny sposób pokazuje, jak można skutecznie zarządzać finansami osobistymi, czyli jak zadbać                  
o domowy budżet, wyjść z długów, pomnażać oszczędności i samemu zadbać o godziwą emeryturę.

PREMIERA 8.04.2022

DROGA DO WŁASNEJ FIRMY
John Lee Dumas

290 stron, cena 49,90 zł, ISBN: 978-83-8231-123-5

PREMIERA 6.05.2022

17 kroków do sukcesu i wolności finansowej

TECHNIKI SPRZEDAŻY ZDALNEJ
208 stron, cena 49,90 zł, ISBN: 978-83-8231-153-2

Jak działając „na odległość”, osiągać sukcesy sprzedażowe

TWOJE PIENIĄDZE
300 stron, cena 49,90 zł, ISBN: 978-83-8231-088-7

Jak więcej zarabiać, mniej wydawać i lepiej inwestować



BIZNES W CHINACH
PREMIERA 28.01.2022Radosław Pyffel 

Na jakie wyzwania powinien się przygotować polski przedsiębiorca, wchodząc na rynek chiński? Jakie są preferencje chińskich konsumentów? Czym różni się chińska etykieta 
biznesowa od europejskiej? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedzi w tej książce. Radosław Pyffel, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin, przeprowadził wywia-
dy z 20 ludźmi z różnych branż, m.in. z Jackiem Bartosiakiem, Bogdanem Góralczykiem i Krzysztofem Domareckim, którzy dzielą się swoim doświadczeniem współpracy z Państwem 
Środka oraz umożliwiają naukę na ich błędach. Dzięki tym rozmowom poznanie i zrozumienie wschodniej kultury, norm i wartości, instytucji czy stylu prowadzenia biznesu nie 
będzie kosztowne, czasochłonne czy nawet bolesne.

Nicole Perlroth 

To najlepsza książka biznesowa roku 2021 według Financial Times & McKinsey. To thriller i zarazem przewodnik po zakamarkach cyberprzestrzeni. Prezentuje bogatą galerię 
szpiegów, hakerów, handlarzy bronią, naukowców, polityków i ludzi biznesu. Pokazuje kulisy działania NSA, GRU czy Mosadu. Wiele miejsca zajmuje w książce cyberbezpieczeństwo 
w odniesieniu do biznesu i ogromnych strat ponoszonych przez firmy, zwłaszcza banki, na skutek cyberataków. Reporterka „New York Timesa”, Nicole Perlroth, pozwala zajrzeć 
przez dziurkę od klucza do tajemnego, wręcz niewidzialnego świata przemysłu cyberbroni, dotychczas ukrytego za techniczną nomenklaturą, i wyraźnie pokazuje, jak bardzo 
dotyczy on każdego z nas.
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BIZNES I ŚWIAT

PREMIERA 4.03.2022

Jak odnieść sukces w chińskim świecie
340 stron, cena 69,90 zł, ISBN: 978-83-8231-144-0

CYBERBROŃ I WYŚCIG ZBROJEŃ
Mówią mi, że tak kończy się świat
616 stron, cena 79,90 zł, ISBN: 978-83-8231-111-2
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PSYCHOLOGIA

MIŁOŚĆ 80/80
PREMIERA 4.02.2022Nate Klemp, Kaley Klemp

Jennifer Aaker, Naomi Bagdonas

Z poczuciem humoru nie trzeba się urodzić. Poczucia humoru można się nauczyć. I naprawdę warto to zrobić! Śmiech ma potężną moc. Niezliczone badania dowodzą, że osoby                  
z radosnym usposobieniem o wiele łatwiej osiągają swoje życiowe cele niż ponuracy. Jeśli lubisz się śmiać, potrafisz rozbawić innych – masz nie tylko o wiele większe szanse na 
stworzenie udanego związku czy błyskotliwą karierę, ale też o wiele lepiej radzisz sobie zarówno z szarą codziennością, jak i z sytuacjami kryzysowymi.

PREMIERA 13.05.2022

Nowy model udanego związku
296 stron, cena 44,90 zł, ISBN: 978-83-8231-019-1

KONIEC ŻARTU. MOŻNA SIĘ ŚMIAĆ
Jak poczucie humoru może ci pomóc w życiu
296 stron, cena 39,90 zł, ISBN: 978-83-8231-020-7
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PORADNIKI DLA RODZICÓW

TWEENS, CZYLI PRAWIE NASTOLATKI
PREMIERA 11.03.2022Sarah Ockwell-Smith 

Jeśli jeszcze niedawno wydawało ci się, że doskonale znasz swoje dziecko, a teraz masz duże problemy ze zrozumieniem go w najprostszych sprawach – to ta książka jest właśnie dla 
ciebie. Niezwykle ceniona ekspertka w dziedzinie rodzicielstwa i matka czworga dzieci, Sarah Ockwell-Smith, przygotowała zestaw praktycznych porad dla rodziców dzieci w wieku od 8 
do 13 lat – wszystko w oparciu o najnowsze ustalenia naukowe z dziedziny biologii, psychologii i socjologii dorastania.

344 strony, cena 44,90 zł, ISBN: 978-83-8231-018-4

Rob Kemp

Dzieci nie rodzą się z instrukcją obsługi. A gdyby nawet tak było – i tak byś jej nie przeczytał. My z wyprzedzeniem wprowadzimy cię we wszystkie decydujące momenty, które z pewnością 
przeżyjesz jako rodzic. Znajdziesz tu praktyczne i oszczędzające zdrowie metody radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami na każdym etapie rozwoju dziecka. Bowiem czy twoja pociecha 
ma trzy miesiące, trzy lata, trzynaście czy trzydzieści trzy, a nawet gdy wyprowadzi się nie wiadomo dokąd, ty zawsze będziesz „tatą”.

PREMIERA 18.03.2022

SZTUKA UWAŻNEGO RODZICIELSTWA
Hunter Clarke-Fields, Carla Naumburg 

Jak właściwie reagować w trudnych sytuacjach i wychować życzliwe, pewne siebie dziecko

Jako rodzice wielu z nas reaguje w chwilach stresu bez zastanowienia – często krzycząc. Ale co by było, gdybyś zamiast zawsze reagować na autopilocie, potrafił w takich chwilach 
zachować spokój i osiągnąć swój cel? Dzięki tej książce rozwiniesz umiejętności uważności, które pomogą uspokoić własną reakcję na stres i trudne emocje. Nauczysz się badać własne 
niekorzystne wzorce, które odzwierciedlają nawyki pokoleniowe ukształtowane przez twoich rodziców, aby przerwać ten cykl i lepiej odpowiedzieć swoim dzieciom.

200 stron, cena 42,90 zł, ISBN: 978-83-8231-021-4

MISJA: TATA
Jak zmienić pieluchę, poradzić sobie z humorami nastolatka i poprowadzić córkę do ślubu
260 stron, cena 44,90 zł, ISBN: 978-83-8231-032-0

PREMIERA 20.05.2022

Poradnik dla rodziców dzieci od 8 do 13 lat
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JĘZYK ANGIELSKI – DWUJĘZYCZNE KSIĄŻKI DLA DZIECI

WIELKA WYPRAWA MAŁEGO SZYSZAKA
PREMIERA 18.02.2022Adam Święcki

       polsko-angielskie opowiadania
       zabawy i łamigłówki
       nagrania mp3 gratis

Little Cony’s Big Adventure w wersji dwujęzycznej dla dzieci
116 stron, cena 42,90 zł, ISBN: 978-83-8175-326-5

POZOSTAŁE KSIĄŻKI Z SERII:



Wystąpienia publiczne i prezentacje w języku angielskim
ENGLISH FOR SPEECHES AND PRESENTATIONS. A PRACTICAL GUIDE

PREMIERA 22.04.2022Katarzyna Wiśniewska

Największa przewaga ludzi nad sztuczną inteligencją

Książka napisana w całości w języku angielskim, o charakterze repetytorium językowego i poradnika na temat prezentacji i przemówień w języku angielskim, głównie skierowana jest 
do osób posługujących się tym językiem jako obcym na poziomie komunikatywnym. Autorka skupia się na tzw. signposting language – na tym, czego potencjalny czytelnik potrzebować 
będzie najbardziej – a całość uzupełniona jest o wiedzę z zakresu public speaking – ciekawostki, porady, typowe błędy.

264 strony, cena 44,90 zł, ISBN: 978-83-8175-346-3

144 NAJWAŻNIEJSZE ANGIELSKIE PRZYMIOTNIKI
Agnieszka Drummer, Agnieszka Laszuk, Danuta Olejnik

Jeśli chcesz sprawnie komunikować się w języku obcym, musisz zacząć naukę od słów najczęściej używanych. Kolejność opisanych tu słów została ustalona na podstawie analizy 385 
milionów angielskich tekstów. Dzięki wyłonieniu najczęściej używanych przymiotników osoby uczące się tego języka mogą się skupić na nauce tych z nich, które są w nim używane                  
z największą częstotliwością. Im szybciej opanujesz to, co jest najczęściej używane w języku obcym, tym szybciej będziesz w stanie się w nim komunikować.

304 strony, cena 49,90 zł, ISBN: 978-83-8175-283-1 

XXX strony, cena 49,90 zł, ISBN: 978-83-8175-280-0

144 NAJWAŻNIEJSZE NIEMIECKIE PRZYMIOTNIKI
Agnieszka Drummer, Marzena Guzowska-Ługin

Znajomość przymiotników jest szczególnie ważna, gdy posługujemy się językiem obcym, w naszym przypadku językiem niemieckim. Otwiera bowiem możliwość istotnego wzbogacenia 
konwersacji nawet wtedy, gdy nasza znajomość języka obcego nie jest jeszcze zbyt zaawansowana. A jeśli jeszcze dołożymy do tego umiejętność poprawnego ich używania, a więc ich 
odmianę przez przypadki, liczby i rodzaje, to nasza komunikacja w języku niemieckim ma szansę stać się naprawdę satysfakcjonująca.
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JĘZYK ANGIELSKI I NIEMIECKI

PREMIERA 04.03.2022

PREMIERA 04.03.2022
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Największa przewaga ludzi nad sztuczną inteligencją
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