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Bobs Berdžs & Džons Deivids Manns

5 VEIKSMES
LIKUMI

Kas nosaka mūsu panākumus
darbā, biznesā, dzīvē?

Lielākajai daļai cilvēku, iespējams, pietrūks drosmes nopirkt šo grāmatu un likt lietā to, ko tā piedāvā. Taču dariet to! Un esmu pārliecināts, ka
būsiet gandarīti.
Sets Godins, mārketinga guru,
grāmatas – starptautiskā bestsellera
Veiksmes stratēģija autors
Bobs Berdžs un Džons Deivids Manns ir apbrīnojami stāstnieki – it īpaši, kad viņi koncentrējas uz
to, kam ir vislielākā nozīme biznesā.
Hārvijs B. Makejs, pārdošanas guru,
grāmatas – starptautiskā bestsellera
Izdzīvot starp haizivīm autors
Šī grāmata sniedz visu, ko vēlētos saņemt no labas grāmatas. Izlasiet to līdz pēdējai lapaspusei!
Maikls E. Gerbers, mazā biznesa guru,
grāmatas – starptautiskā bestsellera
Uzņēmējdarbības meistarība autors

Jūs savā dzīvē saņemat to, uz ko koncentrējaties. Ja savā ceļā saskatīsiet tikai konfliktus, jūs tos arī atradīsiet. Skatieties uz pasauli kā vietu, kur cilvēks cilvēkam ir vilks, un jūs vienmēr atradīsiet kādu lielu vilku,
kas lūkosies uz jums tā, it kā jūs būtu viņa nākamā maltīte. Taču tas ir patiesi ne tikai attiecībā uz problēmām. Tas ir patiesi attiecībā uz visu. Ja dzīvē cilvēkos meklēsiet tikai labāko, jūs būsiet pārsteigts, cik daudz
talantu, izdomas spējas, līdzjūtības un labas gribas jūs atradīsiet. Galu galā pasaule jūs lielākā vai mazākā
mērā uzlūko veidā, kādā jūs sagaidāt, lai tā jūs uzlūkotu.
(Bobs Berdžs & Džons Deivids Manns, 5 VEIKSMES LIKUMI)
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PIEGĀDE AR KURJERU VISĀ LATVIJĀ

BOBS BERDŽS, starptautiski atzīts biznesa konsultants
un lektors, un DŽONS DEIVIDS MANNS, veiksmīgs uzņēmējs,
žurnālists un rakstnieks – savā grāmatā atklāj universālus likumus, kas ir gan katra atsevišķa cilvēka, gan arī mūsu visu
kopējo panākumu pamatā. Grāmata tulkota 19 valodās. 2009.
gadā 5 VEIKSMES LIKUMI saņēma starptautiskās biznesa grāmatu godalgas AXIOM AWARDS zelta medaļu kā gada labākā
grāmata.
Jau uzreiz pēc iznākšanas grāmata kļuva par īstu sensāciju
– daudzas organizācijas to iegādājās vairumtirdzniecībā, lai
dāvinātu saviem darbiniekiem. Visos prestižākajos bestselleru sarakstos – tai skaitā Wall Street Journal, BusinessWeek un
800-CEO-READ – tā daudzus mēnešus ieņēma visaugstākās
pozīcijas. Pasaules lielākajā grāmatu veikalā Amazon.com 5
VEIKSMES LIKUMI kļuva par Nr.1 starp pirktākajām grāmatām kategorijā «Panākumi» un vēl astoņās citās kategorijās.

Tradicionāli biznesā mēs esam raduši koncentrēties uz to, ko mēs iegūsim un kā mēs to iegūsim.
Šī grāmata mums atgādina koncentrēties uz vissvarīgāko – ko mēs dosim citiem cilvēkiem. Šāds
fokuss biznesam nodrošina 100% veiksmi.
Džeks Koverts,
800-CEO-READ
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5 VEIKSMES LIKUMI ir saviļņojošs un iedvesmojošs stāsts – līdzība, kas ļauj paraudzīties ar jaunu
skatījumu uz sen zināmo patiesību: dots devējam
atdodas. Grāmatas galvenais vēstījums – došana un
citu cilvēku interešu izvirzīšana priekšplānā un viņu
dzīves vērtības nepārtraukta palielināšana ir atslēga
uz labklājību un ilgstošu piepildījumu jebkurā dzīves jomā.

