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Dowiedz się, jak robią to najlepsi na świecie. 
Uniknij typowych błędów!

Czy potrafisz sformułować  
wygrywającą strategię  
dla swojej firmy?
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Kolejny wolumen ze specjalnej serii p
ublikacji

Harvard Business Review Polska



rzygotowaliśmy dla Państwa specjalną publikację. Oto kolekcja najwybitniejszych artykułów na temat 

strategii, opublikowanych w Harvard Business Review – jednym z najbardziej opiniotwórczych  

magazynów dla liderów biznesu na świecie. Prezentują one poglądy najwybitniejszych ekspertów  

i praktyków zarządzania, poruszając wiele istotnych tematów dla każdego menedżera. 

Doskonalenie umiejętności zarządzania strategicznego jest we współczesnym świecie szczególnie istotne. 

Fundamentalna prawda sformułowana przez Michaela Portera obowiązuje bowiem także dziś: strategia 

jest sztuką wyborów – nie tylko tego, co robić, ale także tego, czego nie robić. 

Dla wielu polskich firm kluczowym zagadaniem staje się także strategia globalna. Globalizacja, innowacja 

i ewolucja rynków sprawiają, że rośnie znaczenie wewnętrznych zdolności organizacji do zmian. Warto  

w nie zainwestować, gdyż firmy z rynków wschodzących mogą wygrywać także w wymiarze światowym.

Życzę Państwu owocnej lektury. Oby nasza publikacja stała się dla Państwa nie tylko inspiracją,  

ale dała również konkretne narzędzia sukcesu.
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Unikalny zbiór praktycznych  
wskazówek i rad dotyczących strategii
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Jeśli jesteś prenumeratorem 
HBRP, a twoja prenumerata 

wygasa za kilka miesięcy – już dziś 
przedłuż ją o kolejne 12 miesięcy, 
a otrzymasz książkę w prezencie.
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Jeśli niedawno przedłużyłeś 
prenumeratę i chcesz poczekać 

z kolejną odnową – możesz zamówić 
prenumeratę dla innej osoby, a wtedy 
i Ty, i wskazana przez Ciebie osoba 
otrzymacie książkę.

Jeśli nie jesteś jeszcze prenume-
ratorem HBRP – nie zwlekaj! 

Zamów prenumeratę najbardziej  
prestiżowego magazynu o zarządzaniu  
i dołącz tę wyjątkową kolekcję  
do swojej biblioteki.

sposoby, aby uzyskać 
bezpłatnie „Sekrety  
skutecznych staregii”

Sprawdź na odwrocie 

•	 	Czy	Twoi	menedżerowie	myślą		
strategicznie?	

•	 	Jak	stać	się	wybitnym	strategiem?	

•	 	W	jaki	sposób	strategia	może	zwiększyć	
efektywność	działania	Twojej	firmy?	

•	 	Jakich	błędów	unikać	i	jaką	strategię	
wybrać	dla	własnej	firmy?	

Najnowsza publikacja  
z ekskluzywnej kolekcji książek  
Harvard Business Review Polska to:

•	 	11	przełomowych	artykułów	na	temat		
strategii

•	 	wybitni	autorzy,	m.in.:	Michael	E.	Porter,		
W.	Chan	Kim,	Robert	S.	Kaplan,	Gary	Hamel	

•	 	twarda	oprawa,	piękne	wykonanie

•	 	200	stron	tekstów	i	unikalnych	grafik

•	 	książka	niedostępna	w	zwykłej	sprzedaży
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Prosimy o zaznaczenie wybranej opcji:
   Jestem prenumeratorem i chcę przedłużyć  

prenumeratę o kolejne 12 miesięcy

  Zamawiam prenumeratę dla niżej wymienionej osoby

   Chcę zostać prenumeratorem   Harvard Business Review Polska 

Imię i nazwisko .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tytuł służbowy ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Firma ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres do wysyłki ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres do faktury ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon ....................................................................................................................................................    Fax .......................................................................................................................................................................

NIP ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail ......................................................................................................................................................    www ....................................................................................................................................................................

Prenumeratę dla wybranej osoby zamówił prenumerator o nr członkowskim .................................................................................................................... lub:

Imię i nazwisko .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Firma .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cena prenumeraty magazynu  
Harvard Business Review Polska 999 PLN	x	liczba	..............................	=	........................................................	PLN	(w	tym	0%	VAT).
Cena dotyczy rocznej subskrypcji magazynu i członkostwa w Management Mastery Club. Subskrypcja ma charakter ciągły  
i jest automatycznie przedłużana na kolejny analogiczny okres. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji.

Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Harvard Business Review Polska (CIMI Sp. z o.o.) oraz ich wykorzystywanie  
w celach marketingowych i promocyjnych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie  
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  
z dnia 18 lipca 2002 r., podpisując formularz, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Canadian International Management 
Institute ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. lub jej klientów na adres elektroniczny podany powyżej.

Data ...............................................................................................................................    Podpis ...........................................................................................................................................................................................

Formularz zamówienia upoważniający  
do otrzymania bezpłatnie kolekcji  

„Sekrety skutecznych strategii” o wartości 299 zł
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Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na numer (022) 630 66 85 • Infolinia: (022) 630 66 90

Nie przegap  
tej okazji 

Nakład limitowany
Oferta ważna  

do wyczerpania  
nakładu

 Płatność przelewem
Należność prosimy przekazać na konto: „Canadian International Management Institute ICAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k., 
Bank BPH S.A., o/Warszawa, ul. Nowogrodzka 50, 24 1060 0076 0000 3300 0045 5833. Załączam kopię dowodu wpłaty.


