
„ПРИЛЕЖНИТЕ ЖЕНИ РАБОТЯТ, УМНИТЕ УСПЯВАТ“ –
бестселър в Германия за две последователни години
и настолна книга на десетки хиляди съвременни жени

Цена 31,20 лв.

„Прилежните жени работят, умните успяват“
ви гарантира отговори на важните за всяка жена въпроси:

„Прилежните жени работят, умните успяват“
ви дава възможност да се възползвате от:

– Аргументирани съвети за поведението на съвременната жена

– Десетки практически примери с дами от истинския бизнес

– Реални житейски ситуации, осигуряващи вдъхновение и поука

✓ Как да работя с мъжете?

✓ Как да започна разговор?

✓ Червено или черно
за деловото облекло?

✓ Как да преговарям за заплатата си?

✓ Как да съчетая децата с кариерата?

✓ Как да взема правилните решения
за нова работа или бизнес?

Д-р Барбара Шнайдер вече две десетилетия
се занимава с професионалния напредък на жени
и мъже. По време на своята 18-годишна кари-
ера тя ръководи маркетинга на големи компа-
нии, опознава отвътре мениджърските струк-
тури, културата и вътрешните процеси на
концерните. През 2004 г. основава собствена
фирма. Днес тя предава знанията си на начи-
наещи и опитни мениджъри.

Под мотото „Жените насърчават жените“
опитва да обедини дамския мениджърски свят.

Барбара Шнайдер е организатор на Woman‘s
Bussines Day – Ден на кариерата, който еже-
годно се провежда в Хамбург.
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Барбара Шнайдер

Прилежните жени работят,
умните успяват
Как жените поемат
ръководството

– Правила за работа с мъже и жени според психологическите им особености

– Изпитани съвети за успешна комуникация

– 10 стратегически стъпки за това как да &продавате“ себе си
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