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Зміст
Ця книжка захоплює з першої сторінки, бо читаєш і віриш
авторові, який за роки своєї журналістської кар’єри провів
понад

60

тисяч

інтерв’ю.

Його

співрозмовниками

на

мегапопулярному ток-шоу «Ларрі Кінг наживо» були Білл
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Трамп,
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Сінатра,
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Рубрикатор: скоро в продажу,

Шварценеґґер та інші знаменитості світового масштабу. А у

саморозвиток, лідерство

своїй книжці відомий телеведучий щиро, без пафосу, веде
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розмову з усіма нами, розкриваючи секрети власної успішності
й даючи професійні поради на всі випадки життя: від сімейних
свят і світських вечірок до жалобних заходів.

Перші 30 сторінок:

Ларрі Кінг описав багато цікавих способів спілкування й

переглянути тут

розповів чимало пізнавальних історій. Ви навчитеся впевнено

Рекомендована роздрібна ціна:

290 грн

вступати в розмову і якнайкраще висловлюватися.
Автор справді щирий зі своїми читачами. Розбираючи типові
помилки, він абсолютно спокійно згадує про свої невдачі й
підказує, як їх уникати.
Ця книжка буде корисна тим, хто прагне легко й невимушено
розмовляти будь з ким, будь-коли і будь-де.

У чому фішка
Завдяки підказкам неперевершеного майстра спілкування ви
зможете стати душею компанії, без страху виступати перед
великою

аудиторією

та

майстерно

підтримувати

розмову, що великою мірою і визначає успіх у житті.

ділову

Про авторів
Ларрі Кінг — найпопулярніший телеведучий в Америці. Його програма «Ларрі
Кінг наживо» збирала перед екранами мільйони глядачів і стала найбільш
довготривалою на CNN. Автор кількох книжок. Часто з’являється в кіно в ролі
самого себе. Брав участь в озвучуванні мультфільмів.

Білл Ґілберт — колишній репортер The Washington Post і досвідчений автор,
редактор і прес-секретар. Служив у ВПС США протягом чотирьох років, два з
половиною з них були під час Корейської війни. Автор понад 20 книжок,
більшість з яких у співавторстві з політичними діячами, популярними ведучими,
а також зірками бейсболу. Зокрема, співавтор бестселера «Як говорити будь з
ким, будь-коли і будь-де». Частий гість на радіо та телебаченні, де розважає
свою аудиторію розповідями про драму, гумор, натхнення, відвагу і патріотизм.

Промо
 Анонс виходу книжки та публікація рецензій у ЗМІ.
 Реклама, проведення конкурсів і розіграшів у соцмережах.
 Контекстна реклама.
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