Niezbędnik Kobiety
Przedsiębiorczej
30 sprawdzonych podpowiedzi
dla Twojego biznesu
Kiedy startujesz z własnym biznesem, to warto skorzystać z różnego rodzaju
podpowiedzi - co przeczytać? jak działać? jakie porady wcielić w życie, żeby biznes
odniósł sukces.
Jednakże nie wszystkie źródła, do których docierasz są trafione. Niektóre mogą
wprowadzać nas w błąd, albo być zupełnie nieskuteczne dla Twojego biznesu.
Wiemy, że w początkowej fazie prowadzenia firmy każda minuta jest cenna
i dlatego warto ją zainwestować w to, co sprawdzone i przydatne dla Twojej firmy.
Dlatego zebrałyśmy dla Ciebie 30 inspirujących i najbardziej, naszym zdaniem,
przydatnych książek, stron www, filmów i innych materiałów, które z pewnością
pomogą Ci prowadzić biznes z sukcesem. Same z nich korzystałyśmy i oceniłyśmy je
jako skuteczne. Mamy nadzieję, że i dla Ciebie będę one cenną lekcją, którą
wykorzystasz, aby rozwinąć swój biznes.
Zaplanuj sobie czas, który przeznaczysz na lekturę polecanych materiałów.
Bądź systematyczna.
Jeśli postanowisz, że od teraz co tydzień zapoznasz się z jedną polecaną książką,
blogiem, czy filmem - pod koniec roku Twoja wiedza i szanse na sukces będą
nieporównywalnie większe.
Pozdrawiamy & powodzenia!
Magda, Joanna i Agnieszka

Inspirujące książki
1. Skazana na sukces, Dondi Scumaci; Wyd. GWP
2. Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku; Steve Blank, Bob
Dorf; Wyd. OnePress/Helion
3. Rework; Jason Fried, David Heinmeier Hansson; Wyd. Onepress
4. Zostań swoją szefową, czyli jak stworzyć i poprowadzić własną firmę; Anna
Konarzewska -Żuczek; Wyd. Onepress
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5. Druga pensja z sieci. Jak rozpocząć i rozwinąć działalność w internecie, nie
rezygnując z aktualnej pracy; David Lindahl, Jonathan Rozek; Wyd. Helion
6. Włącz się do gry. Kobiety, praca i chęć przywództwa; Sheryl Sandberg; Wyd. Sonia
Draga

7. Siła nawyku; Charles Duhigg; Wyd. PWN
8. Znaj swoją wartość. O pieniądzach, kobietach i uczciwym wynagradzaniu; Mika
Brzezinski; Wyd. Studio EMKA
9. Niech klienci tłoczą się u Twoich drzwi; Paul Edwards, Sarah Edwards, Laura
Clampitt Douglas; Wyd. Onepress
10. 5 błędów kobiety przedsiębiorcy; Magdalena Nowacka; bezpłatny ebook
pobierz tutaj

Blogi i ciekawe strony www
1. Content marketing http://www.contentking.pl/blog/
2. Wszystko o sprzedaży, bo wszystko jest sprzedażą http://www.salesguru.pl/
3. Brendon Burchard http://brendonburchard.com/
4. Mam Startup http://mamstartup.pl/
5. Pierwszy Milion http://pierwszymilion.forbes.pl/
6. Henryka Bochniarz http://www.bochniarz.pl/
7. Sukces Pisany Szminką www.sukcespisanyszminka.pl
8. Women Entrepreneurs http://www.entrepreneur.com/women/index.html
9. Klaster Kobiet http://klasterkobiet.pl/
10. Urszula Phelep kreatywny marketing www.urszula-phelep.com

TED talks
1.
2.
3.
4.
5.

Tony Robbins Why we do what we do
Simon Sinek Jak wielcy przywódcy inspirują do działania
Halla Tomasdottir Kobieca odpowiedź na islandzki kryzys finansowy
Brian Tracy Nowoczesne strategie sprzedaży
Gayle Tzemach Lemmon Przedsiębiorczość kobiet jako przykład, nie wyjątek

Artykuły
1.
2.
3.
4.
5.

60 narzędzi content marketingowych, które ułatwią Ci życie
Najlepsze produkty reklamują się same
Dlaczego Kopciuszek nie awansuje, a macocha zgarnia premię
Motywacja, moja przyjaciółka w biznesie
10 kroków do własnej strony www

Jeszcze więcej informacji znajdziesz w naszym Kursie na Biznes.
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