
 
GWP.PL Sp z o.o.

Ul. Bema 4/1A, Sopot
58 511 34 30

 

 

Mała WIELKA Zmiana Jak skuteczniej wywierać wpływ
 

Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Autor Noah J. Goldstein, Robert Cialdini, Steve J.
Martin

ISBN 978-83-7489-891-1

Rok wydania 2021

Wydawca Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne /
GWP

Wysyłamy Wysyłamy w 24h (w następny dzień roboczy)

Tabela cech produktu

Okładka miękka ze skrzydełkami

Format 135x205 mm

Liczba stron 288

Tytuł oryginału The small big: small changes that spark big
influence

Przekład Agnieszka Cioch

Opis produktu
 

Przedstawione w krótkich, kilkustronnicowych rozdziałach 52 techniki małych zmian, które przynoszą znaczące efekty, przypominają listę
doskonałych przypraw. Każda “przyprawa” opisana została w sposób, charakterystyczny dla trójki autorów:

 

szczegółowo, z wyjaśnieniem mechanizmów, stojących za ich skutecznością,
precyzyjnie, z uwzględnieniem niuansów i zwróceniem uwagi, w jakich konkretnie okolicznościach dane działanie przyniesie skutek,
porywająco, tak , że nie sposób oderwać się od lektury,
a co najważniejsze – w oparciu o wyniki najnowszych badań w dziedzinie psychologii wywierania wpływu.

Anna Helmich-Zgoda
psycholog, trener, coach, mediator
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Aktywne korzystanie z poradnika pomoże uświadomić nam sobie, jak niewiele potrzeba, aby przekonać innych ludzi do naszych pomysłów, aby
wdrożyć rozwiązania poprawiające skuteczność naszego działania, aby zmienić własne i cudze przyzwyczajenia. Poznanie mechanizmów
zachowań, które dotyczą nas wszystkich, przypomni nam również, że życie w społeczeństwie to ciągła rywalizacja wpływów, manipulacji i
perswazji. Jeśli nie chcemy pozostać wobec nich bezbronni, sięgnijmy po „Małą wielką zmianę"

WP Książki

Robert B. Cialdini – światowej sławy naukowiec, profesor psychologii na Uniwersytecie Stanowym Arizony. W zakresie wywierania
wpływu i perswazji jest najczęściej cytowanym psychologiem społecznym na świecie. W październiku 2013 roku otrzymał tytuł doktora
honoris causa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem bestsellera Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.

Steve J. Martin – dyrektor firmy Influence at Work w Wielkiej Brytanii; jego praca została wyróżniona przez „New York Times”, „Los
Angeles Times” i „Wired”. Regularnie publikuje w prasie biznesowej, między innymi w „Harvard Business Review”. Wykłada gościnnie w
Londyńskiej Szkole Biznesu i na Uniwersytecie Cambridge.

Noah J. Goldstein – profesor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles; wykłada także na Wydziale Psychologii i
w Szkole Medycznej tegoż uniwersytetu. Publikuje między innymi w „Journal of Marketing Research” i „Harvard Business Review”.
Doradza instytucjom publicznym i prywatnym, w tym Accenture, The United States Forest Service i The United States Census Bureau.
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