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De ultieme handleiding
voor het aanpakken
van problemen
Omdenken betekent in essentie dat je van een probleem
een mogelijkheid maakt. Je creëert iets nieuws
dankzij het probleem, bijvoorbeeld als je de wind tot
bondgenoot maakt bij windmee-fietstochten. Daarin
verschilt het van oplossen, waarmee je het probleem
slechts wegneemt, bijvoorbeeld als je een lekke band
plakt.
Dit praktische boek leert je wat je kunt doen als je
met een probleem wordt geconfronteerd. Het is een
handleiding waarmee je een probleem kunt laten
verdwijnen of (in sommige gevallen) kunt omdenken.
Stap voor stap laat het zien hoe je elk probleem op een
constructieve manier kunt aanpakken.
Het is daarmee het missende puzzelstukje in alle boeken
over Omdenken van Berthold Gunster.
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• A2-poster en backcard
• Interviews in o.a. Zin en Libelle
• Lezersacties
• Out-of-homereclame op de NS-stations
• Facebook-advertising

Omdenken-feestdagencampagne

Nu in het Engels:
de absolute besteller
over Omdenken
Huh?! is al tien jaar een bestseller. In het boek
werd voor het eerst de term ‘omdenken’ gebruikt,
waarna het woord gestaag een plek in ons
dagelijks taalgebruik veroverde. Nu kan de rest
van de wereld voor het eerst kennismaken met
Omdenken, the Dutch art of flip-thinking.
Acceptatie staat aan de basis van Omdenken.
Door niet op een ja-maar-manier (kijken naar wat
er niet is en wat er wel zou-moeten-zijn) maar op
een ja-en-manier (kijken naar wat er is en wat er
zou-kunnen-zijn) naar de werkelijkheid te kijken,
ben je in staat om op een creatievere manier met
de realiteit om te gaan.

• Ketenpromotie: tailormade aanpak
• 1/1 pagina-advertenties in landelijke dagbladen
• Online feestdagencampagne op relevante sites
• Van de boeken van Berthold Gunster zijn in totaal meer dan 750.000 exemplaren verkocht
• Groot bereik op Facebook en Twitter, resp. bijna 500.000 fans en meer dan 400.000 volgers

• Opvallend POS-materiaal beschikbaar:
• Banier
• Display met 5 x 4 Omdenken-boeken
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Berthold Gunster (1959) is grondlegger
van het Omdenken. Over zijn gedachtegoed
schreef hij inmiddels 10 bestsellers. Met een
team van trainers en acteurs verzorgt hij
inspirerende shows en workshops in binnenen buitenland.
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