Міжнародна прем’єра
бестселера
45 татуювань особистості
Правила мого життя.

Оригінальна назва: 45 татуировок личности. Правила моей
жизни.

Опис

Знакові миті буття спонукають автора до виведення правил
взаємодії зі світом, із сім’єю й навіть із самим собою. Усі успіхи
й невдачі, поразки й перемоги мають певний сенс і навчають у
будь-якій ситуації формувати в собі нову, досконалішу
особистість, іти шляхом саморозвитку й завжди досягати мети.

Зміст

Книжка має 45 розділів. Кожен розділ розкриває історію
виникнення татуювання-правила та його значення як для
автора, так і для читача.
Ця книжка стане у пригоді:
● тим, хто готовий завзято й наполегливо йти до мети;
● тим, хто бажає налагодити продуктивні стосунки з близькими
людьми;
● тим, хто вважає за потрібне фільтрувати оточення та м’яко
прощатися з токсичними особами;
● тим, хто знає ціну перемоги й не боїться зазнати поразки;
● тим, хто хоче свідомо будувати своє життя;
● тим, хто прагне формувати власні принципи й досягати
успіху.
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У чому фішка

Цього разу «майстер татуювань» Максим Батирєв дарує
поціновувачам літератури особистісного розвитку не просто
книжку правил. Автор презентує нам книжку-откровення, що
заснована виключно на його особистій історії становлення та
успіху.
«45 татуювань особистості» пронизана відвертими зізнаннями,
а за кожним з цих «татуювань» - справжні емоції, поразки і
перемоги, а головне - безцінний життєвий досвід, досягнуті
результати та успіх.

Міжнародна прем’єра

Вихід друком нової книжки Максима Батирєва українською
мовою відбувся одночасно з релізом оригіналу.
Книжка перекладалась та готувалась до друку синхронно з
російською версією. В ній повністю передані авторський стиль
та манера вкладення. Цю подію сміливо можна назвати
міжнародною прем’єрою.

Про автора
Максим Батирєв
Відомий в СНД менеджер, бізнес-спікер, автор бестселерів "45
татуювань менеджера" та "45 татуювань продавана". Отримав
ступінь Executive MBA в Інституті бізнесу та ділового
адміністрування РАНХіГС. За 3 роки провів 400 майстер-класів
у 83 містах 12 країн світу. Його цільова аудиторія – менеджери
та керівники різних рівнів. Життєве кредо: «НАМІРИ мінус ДІЇ
дорівнює НІЧОГО».

Відгуки
Відгук з сайту видавництва «Манн, Іванов і Фербер»
Дмитро Портнягін, відомий бізнес-блогер, автор книжки
«Трансформатор. Як створити власний бізнес і почати
заробляти»
«...Книжка про те, як будувати свій життєвий шлях самостійно!
Особливо, якщо ви вирішили досягти успіху в бізнесі і при
цьому бути щасливим. Читайте, дійте та створюйте собі
можливості!»
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bizz.monolith.in.ua!

Анонс виходу книжки та публікація рецензій у ЗМІ
Інформаційна підтримка зі сторони видавництва
«МІФ»
Реклама у соціальних мережах Facebook та
Instagram
Розміщення рекламної статті на сайті AIN.UA
Інформаційна підтримка зі сторони автора
Запуск реклами у Search Google
Взаємодія з блогерами щодо написання рецензій на
книжку
Розміщення статей в різноманітних інформаційних
ресурсах та сайтах
Проведення конкурсів і розіграшів у соцмережах.
Контекстна реклама.
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