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Al meer dan

250.000 boeken
van Mark Manson verkocht

Nu eindelijk het journal bij de internationale bestseller
De edele kunst van not giving a f*ck

‘Veerkracht, geluk en vrijheid
verkrijg je als je weet waar je je
druk om moet maken – en nog
belangrijker, waar je je niet
druk om moet maken. Dit is
een meesterlijk, filosofisch en
praktisch boek dat de lezers de
wijsheid geeft om dat voor elkaar
te krijgen.’ — Ryan Holiday
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3 MEI 2022

Leer nog minder f*cks te geven
Hét journal bij de bestseller De edele kunst
van not giving a f*ck
Een journal vol vragen en scherpe inzichten van bestseller
auteur Mark Manson, gebaseerd op het internationale
megasucces De edele kunst van not giving a f*ck.
De edele kunst van not giving a f*ck journal bestaat uit vijf
delen, gebaseerd op de thema’s uit het boek, met een inleiding
die je doet nadenken over je emoties, waarden en doelen.
Mansons wijsheid is aangevuld met oefeningen en opdrachten.
Hij wil dat je nadenkt over de dingen die echt belangrijk voor
jou zijn.
In typische Mark Manson-stijl is dit niet iets voor ‘een keer per
dag’ of ‘eens per week’. Je kunt het journal gebruiken wanneer
je maar wilt. Of niet.
u De ‘follow-up’ van de enorme bestseller
u Extra, nieuwe content
u Praktisch en toepasbaar
MARKETING
u Displays
u Grote online campagne via seo, socials en bannering
u Stoepbordposters, A1- en A2-posters
u Digitaal materiaal beschikbaar
u Advertenties
u Ketenpromotie

Mark Manson is blogger, auteur en
entrepreneur. Zijn populaire weblog
MarkManson.net, waar hij schrijft over
persoonlijke groei, werk, relaties en
succes, trekt maandelijks meer dan
2 miljoen bezoekers. Hij woont in
New York City.

Verschijnt: 3 mei 2022
Auteur: Mark Manson
Titel: De edele kunst van not giving a f*ck journal
Oorspronkelijke titel: The Subtle Art of Not Giving a F*ck
Journal
Uitvoering: integraalband met elastiekje, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 192 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 20,isbn: 978 94 005 1532 1
cap e-book: € 9,99
isbn e-book: 978 90 449 3421 2

© Maria Midoes

JOURNAL F*CKS ZELFONTWIKKELING WAARDEN DOELEN
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Prijs: € 19,99
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isbn:

978 94 005 1344 0

3 JUNI 2022

De kracht van rouw
Na het succes van Licht in de tunnel is er nu
het verhaal van Marcs vrouw Remona
‘Laat je tranen vloeien tot een vijver, waarop je in de
zomer samen met de kinderen kunt varen en in de winter
kunt gaan schaatsen.’ Dit waren de laatste woorden
van Marc de Hond voor zijn vrouw Remona in zijn gefilmde
afscheidsspeech. In dit boek vertelt zij over haar leven
met Marc, maar vooral over haar nieuwe leven zonder Marc.
Ze spraken samen met de kinderen veel over hun leven na
zijn overlijden. Hij gaf haar de kracht, rust en wijsheid mee
om verder te gaan, maar rouw en verdriet laten zich niet
altijd sturen.
u Marc de Hond overleed op 3 juni 2020. Dit boek zal
twee jaar na zijn dood verschijnen.
u Van Licht in de tunnel werden meer dan 25.000
exemplaren verkocht
MARKETING
u Advertenties
u Online bannercampagne
u Diverse radio-activiteiten
u Socialmediacampagne met bijdragen van Remona

Remona de Hond-Fransen is oud-topsporter die zich toelegde
op de meerkamp. Ze beëindigde haar carrière in 2014. Vanaf
2011 had ze een relatie met Marc de Hond. Ze trouwden in
2019 en hebben twee kinderen.

ROUW DOOD

Verschijnt: 3 juni 2022
Auteur: Remona de Hond-Fransen
Titel: Laat je tranen vloeien tot een vijver
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 224 pag.
nur: 320, Literaire non-fictie algemeen
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1462 1
cap e-book: € 12,99
isbn e-book: 978 90 449 3363 5
cap luisterboek: € 15,99
isbn luisterboek: 978 90 461 7715 0
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‘Iedere zakelijk leider wil resultaat. Dit boek laat aan de hand van onderzoek zien
dat compassie en bewust leiderschap geen alternatief zijn voor een prestatiecultuur,
maar juist aanjagers ervan.’ — Alan Jope, ceo Unilever
‘Dit actuele boek laat zien dat compassie de kwaliteiten van een leider versterkt.
Het is het antigif tegen boosheid en angst. Het zorgt voor vertrouwen, moed en
gemoedsrust, waarmee een leider in staat wordt gesteld om duidelijk en besluitvaardig
te zijn.’ — Dalai lama xiv
‘Dit bijzondere boek laat een licht schijnen op hoe je een cultuur van compassie
en empowerment kunt creëren, waarmee creativiteit, productiviteit en geluk
in bedrijven worden aangewakkerd. Het is intelligent en onderhoudend
geschreven, en daarom een genot om te lezen.’ — Amy C. Edmondson,
Harvard Busisness School, auteur van De onbevreesde organisatie
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Prijs: € 22,99
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22 JUNI 2022

Hoe word je een compassievolle leider?
Compassie tonen zorgt voor vertrouwen,
loyaliteit en saamhorigheid, en maakt jou
een betere leider
Leidinggeven is moeilijk. Hoe houd je de balans tussen het
tonen van compassie voor je werknemers én zorgen dat het
werk effectief gedaan wordt?
In de huidige tijd van een pandemie, economische instabiliteit
en politieke onrust lijkt de wereld die we kennen te
veranderen. Er wordt veel van ons gevraagd en daarom is het
juist nu voor leiders van belang om compassie te laten zien.
Maar alleen compassie tonen is niet genoeg, je moet ook jouw
kennis op het gebied van effectiviteit blijven delen. Het gaat
om het vinden van een delicate balans tussen kennis en
compassie, waarbij je als leider continu dit evenwicht moet
blijven bewaken.
Dit is een must-read voor iedere leider die op een menselijke
manier wil leiden.
u Vol verhalen van leiders, praktische handvatten, adviezen
en assessments
u Het perfecte boek voor managers in deze roerige tijden
MARKETING
u Event voor de zakelijke markt
u Auteur beschikbaar voor interviews
u LinkedIn-campagne

Rasmus Hougaard is de oprichter van
Potential Project, een organisatie die
trainingen geeft aan bedrijven om
meer mindful te werken en zo de
productiviteit te verhogen.
Jacqueline Carter is internationaal
partner van Potential Project. Een
aantal van haar klanten zijn Marriott,
Microsoft en Accenture.

LEIDERSCHAP COMPASSIE MENSELIJKHEID MANAGEMENT

Verschijnt: 22 juni 2022
Auteur: Rasmus Hougaard & Jacqueline Carter
Titel: Compassievol leiderschap
Oorspronkelijke titel: Compassionate Leadership
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 340 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 22,99
isbn: 978 94 005 1533 8
cap e-book: € 12,99
isbn e-book: 978 90 449 3422 9
cap luisterboek: € 15,99
isbn luisterboek: 978 90 461 7698 6
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Prijs: € 20,99
isbn:
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978 94 005 1389 1

6 JULI 2022

Laat het los!
Hoe zorg je ervoor dat je niet dagen, maanden
of zelfs jaren blijft rondlopen met negatieve
gedachten?
Soms blijven zaken mentaal aan je plakken. Iemand heeft iets
gezegd of gedaan – of juist niet gezegd of gedaan – wat jij
niet kunt loslaten. Je blijft ermee rondlopen en het bepaalt je
humeur en soms zelfs je fysieke gesteldheid. Dit boek
behandelt de herkomst van zorgelijke gedachten, de manieren
om je ertegen te wapenen en een praktisch stappenplan om
ervanaf te komen, mocht er toch iets blijven plakken. Sanne
van Arnhem sprak met honderd mensen in heftige werk- of
thuissituaties, zoals crisisartsen, leerkrachten, commando’s,
publieke figuren, scheidingsadvocaten, agenten, ouders,
mensen met een depressie en mensen in een vechtscheiding.
Allemaal hadden ze een eigen manier van omgaan met ‘dat
wat plakt’.
u Praktisch en toegankelijk boek gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde technieken
u Onderzoek wijst uit dat mensen die zich langdurig zorgen
maken een grotere kans hebben op ernstige lichamelijke
klachten en ziektes
MARKETING
u Advertentie en bannering via Psychologie Magazine
u

seo-

en socialmediacampagne

u Boekhandelsbezoek op aanvraag
u Flyers en posters

Sanne van Arnhem heeft als motto ‘als jij verandert,
verandert alles’. Dit is ook de rode draad in haar werk als
trainer en begeleider in zelfontwikkeling en communicatie.
Ze heeft een achtergrond in psychologie en communicatie.
Sanne heeft van nature allesbehalve een anti-aanbaklaag.
Haar zoektocht naar mínder zorgen en méér loslaten
vormde de aanleiding tot dit boek.

LOSLATEN GEDRAGSVERANDERING ZELFVERTROUWEN

Verschijnt: 6 juli 2022
Auteur: Sanne van Arnhem
Titel: Het anti-aankbakbrein
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 224 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1535 2
cap e-book: € 12,99
isbn e-book: 978 90 449 3429 8
cap luisterboek: € 15,99
isbn luisterboek: 978 90 461 7705 1
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‘Dit boek combineert fascinerende

‘Reid Hoffman heeft het talent om tot de

verhalen met bruikbare inzichten

kern van een businesscase te komen en

van leiders van wereldklasse om je

er een onvergetelijke les van te maken.’

te helpen bij het realiseren van je

— Robert Iger, auteur van

grootste, stoutmoedigste ideeën.’

De rit van mijn leven

— Adam Grant, auteur van
Geven en nemen en
Weten wat je niet weet

‘Vol inzichtelijke verhalen en solide (en

‘Of je nu bij een start-up werkt of veran-

soms verrassende!) adviezen die je zullen

dering teweeg wilt brengen binnen een

helpen sneller je doel te bereiken.’

grote organisatie: de principes in dit boek

— Angela Ahrendts, voormalig ceo

helpen je om je strategie creatief, integer

van Burberry en voormalig

en realistisch in te zetten.’

hoofd van Apple Retail

— Satya Nadella, ceo van Microsoft
en auteur van Hit refresh

‘Een boek dat je bijstaat terwijl je een
bedrijf of carrière opbouwt. Het staat vol
met leuke verhalen, maar belangrijker
zijn de scherpe inzichten die Hoffman
eruit haalt: specifieke, onvergetelijke en
bruikbare denkwijzen.’
— Reed Hastings, mede-oprichter
en co-ceo van Netflix
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1 7 AU G U ST U S 2 0 2 2

Hoe bouw je je bedrijf of carrière op?
Een legende uit Silicon Valley leert je dat een
groeimindset de weg is naar succes
Reid Hoffman praat in elke aflevering van zijn podcast
Masters of Scale met een visionaire founder of leider over de
verrassende strategieën die de groei van hun bedrijf
stimuleren.
De collectieve inzichten uit hun verhalen en scherpe
analyses worden in dit boek samengebracht tot een reeks
contra-intuïtieve principes die iedereen kan toepassen. Hoe
vind je een winnend idee en hoe maak je daar een
schaalbare onderneming van? Wanneer moet je stoppen
met luisteren naar je klanten? Welke brandjes moet je direct
blussen en welke laat je gaan? En kun je echt geld
verdienen terwijl je de wereld een betere plek maakt?
u Reid Hoffman is een veelgevraagd adviseur van ceo’s en
staatshoofden
u Een zeldzaam inkijkje in de ondernemersgeest van leiders
van iconische bedrijven als Nike, Netflix, Spotify,
Starbucks, Instagram en Microsoft, en van gedurfde,
disruptieve start-ups
MARKETING
u Socialmedia- en displaycampagne
u Auteurs zijn beschikbaar voor interviews
u Printadvertenties en winacties
u Crosspromotie
u (Digitaal) pos-materiaal

Reid Hoffman is mede-oprichter van LinkedIn en partner
bij Greylock. Hij wordt algemeen beschouwd als een van
de succesvolste investeerders aller tijden. Hij zat in de
raad van bestuur tijdens de oprichting van PayPal en is
nu bestuurslid bij onder meer Microsoft en diverse
non-profitorganisaties.
June Cohen en Deron Triff zijn de uitvoerend
producenten van de podcast Masters of Scale en
mede-oprichters van mediabedrijf WaitWhat. Eerder
stonden ze aan het hoofd van het mediabedrijf van ted.
ONDERNEMERS MINDSET FOUNDERS START-UPS

Verschijnt: 17 augustus 2022
Auteur: Reid Hoffman met June Cohen
& Deron Triff
Titel: Masters of Scale
Oorspronkelijke titel: Masters of Scale
Uitvoering: paperback met flappen,
15 x 23 cm
Omvang: ca. 352 pag.
nur: 801, Management algemeen
Prijs: € 24,99
isbn: 978 94 005 1406 5
cap e-book: € 14,99
isbn e-book: 978 90 449 3311 6
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De Finse bestseller
eindelijk
vertaald!

90.000

In Finland al meer dan

exemplaren verkocht
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© Laura Malmivaara, WSOY, Finland

24 AU G U ST U S 2 0 2 2

De bestsellersensatie uit Finland
De Scandinavische bestseller over het
vinden van je eigen weg naar veerkracht
en zelfcompassie
Uit het land met de gelukkigste inwoners ter wereld komt
dit praktische en compassievolle boek.
Het is geen standaard zelfhulpboek. Kallio belooft je geen
kant-en-klaar geluk, geen nieuwe en betere versie van jezelf,
of een fantastisch leven. Maar wél inzichten en concrete
handvatten waarmee je kunt werken aan een duurzamere en
sterkere versie van jezelf.
We moeten ons toestaan alle emoties te voelen die bij het
leven horen: blijdschap, enthousiasme, teleurstelling,
verdriet… Dit is de enige manier om geluk vinden. Door je
eigen leven onder de loep te nemen zul je zien wat jou geluk
brengt en kun je van daaruit een zingevend leven leiden.
u Finse bestseller, meer dan 90.000 exemplaren verkocht
u Een tegengeluid op alle zelfhulpboeken die een ‘quick fix’
en een perfect leven beloven
u Gaat over het accepteren van negatieve emoties en zo
tot een leven komen dat voor jou zingevend is
MARKETING
u Aandacht in Happinez en Psychologie Magazine
u Onlinecampagne
u Boektrailer en digitale materialen
u Socialmediacampagne

Maaret Kallio (1977) is psychotherapeut, relatietherapeut,
mindfulnesscoach en schrijver. Ze schreef al meer dan tien boeken
over verschillende onderwerpen, van zelfcompassie tot de
ontwikkeling van het kind. Ze heeft daarnaast een wekelijkse
column in de grootste Finse krant.

(ZELF)COMPASSIE VEERKRACHT ACCEPTATIE REFLECTIE ZINGEVING

Verschijnt: 24 augustus 2022
Auteurs: Maaret Kallio
Titel: Wees eens lief voor jezelf
Oorspronkelijke titel: Lujasti lempeä
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 268 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 21,99
isbn: 978 94 005 1512 3
cap e-book: € 12,99
isbn e-book: 978 90 449 3396 3
cap luisterboek: € 15,99
isbn luisterboek: 978 90 461 7669 6
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‘Het mooiste boek ooit geschreven over het
ontdekken van je creativiteit is The Artist’s Way
van Julia Cameron.’ — Susan Smit, Happinez
‘Julia Cameron heeft de manier uitgevonden
waarop mensen hun creativiteit herstellen.
Ze is de koningin van verandering.’
— The New York Times
‘Zonder The Artist’s Way was er geen Eten, bidden
en beminnen gekomen.’ — Elizabeth Gilbert
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Prijs: € 24,99

Prijs: € 21,99

isbn:

isbn:

978 94 005 1269 6

978 94 005 1270 2

6 SEPTEMBER 2022

Het vervolg op The Artist’s Way
Deel twee over het terugvinden en herstellen
van je creativiteit door de queen of change
In het vervolg op haar internationale bestseller The Artist’s Way
presenteert Julia Cameron de volgende stap in het ontdekken
en herstellen van je creatieve kant.
Dit tweede deel in de fantastische reis naar de ontdekking
van ons menselijk potentieel laat zien hoe je de wereld kunt
bewandelen met een open hart en een gevoel van verwondering.
Vol waardevolle nieuwe strategieën en technieken om door je
creatieve blokkades te breken, is dit weer een inspirerend werk
door de autoriteit op het gebied van creativiteit.
u Nooit eerder in het Nederlands vertaald
u Van The Artist’s Way zijn er wereldwijd al miljoenen
exemplaren verkocht
u In 12 weken jezelf herontdekken
MARKETING
u Samenwerking met Happinez
u Pr-campagne
u Socialmediacampagne
u Crosspromotie

Julia Cameron heeft jarenlang in
Hollywood gewerkt als regisseur en
producer, en als schrijver van tv- en
filmscripts, onder andere voor Martin
Scorsese. Ook schreef ze voor The
Washington Post, The New York Times en
voor bladen als Vogue en Rolling Stone.

Verschijnt: 6 september 2022
Auteur: Julia Cameron
Titel: Je weg in de wereld
Oorspronkelijke titel: Walking in this World
Uitvoering: paperback, 17 x 24 cm
Omvang: ca. 268 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 21,99
isbn: 978 94 005 1538 3
cap e-book: € 12,99
isbn e-book: 978 90 449 3431 1
cap luisterboek: € 15,99
isbn luisterboek: 978 90 461 7710 5

© Mark Kornbluth

THE ARTIST’S WAY CREATIVITEIT VERBINDEN HERSTELLEN
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‘Geluk is met de dapperen van Ryan Holiday beschrijft de geschiedenis
van moed en zijn vele gezichten door de eeuwen heen. Het doet aan
ieder van ons een dringende oproep om de strijd aan te gaan.’
— Matthew McConaughey, acteur en auteur van Greenlights

‘Dit is een fantastisch handboek voor het creëren van een doelbewust leven.’
— Amerikaans generaal der mariniers (b.d.) Jim Mattis,
26e Amerikaanse minister van Defensie

‘Ryan Holiday toont in dit boek zijn eigen moed om buiten gebaande
paden te treden, om de mensen aan de macht de waarheid te zeggen en ons
allemaal te laten zien waarom we ons niet door angst moeten laten leiden als
we samen verder willen, in stijl en vanuit menselijkheid.’
— Nancy Sherman, hoogleraar filosofie aan Georgetown University

‘In een wereld vol mensen bevangen door angsten, die bang zijn om hun nek
uit te steken, ligt onze redding in het cultiveren van moed in alle aspecten
van het leven. In dit boek geeft Ryan Holiday een duidelijke en inspirerende
richting voor het ontwikkelen van deze belangrijkste menselijke deugd.’
— Robert Greene, auteur van De 48 wetten van de macht
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6 SEPTEMBER 2022

Leven vol moed
Ryan Holiday onderzoekt hoe we een
moediger en betekenisvoller leven kunnen
leiden
Aan de hand van fascinerende verhalen over historische
en hedendaagse leiders, onder wie Charles de Gaulle,
Florence Nightingale en Dr. Martin Luther King Jr., laat
Holiday zien hoe je angst kunt overwinnen en moediger
kunt zijn in het dagelijkse leven.
In een wereld waarin angst hoogtij viert – waarin mensen
liever aan de zijlijn staan dan zich uitspreken tegen
onrecht, meegaan met de conventie in plaats van op
zichzelf vertrouwen en de ogen sluiten voor de lelijke
realiteit van het moderne leven – hebben we moed nodig,
meer dan ooit. We hebben de moed nodig van klokkenluiders en risiconemers. We hebben de moed nodig van
activisten en avonturiers. We hebben de moed nodig
van schrijvers die de waarheid spreken – en de moed
van leiders om te luisteren.
u Start van een nieuwe serie over de kardinale deugden:
moed, rechtvaardigheid, wijsheid en zelfbeheersing
u Van de titels van Ryan Holiday zijn meer dan 15.000
exemplaren verkocht en ze zijn bewezen eversellers
MARKETING
u Uitgebreide pr-campagne
u Socialmedia- en contentmarketingcampagne
u Advertenties in o.a. Psychologie Magazine

Ryan Holiday is een van de prominentste
denkers en schrijvers over hoe je klassieke
filosofie kunt toepassen in het dagelijkse leven.
Hij is een populaire spreker, strateeg en auteur
van diverse bestsellers. Zijn boeken zijn in meer
dan dertig talen vertaald en wereldwijd zijn er
meer dan vier miljoen exemplaren van verkocht.
Hij woont met zijn gezin op een kleine ranch bij
Austin, Texas. Zijn boekhandel, The Painted
Porch, bevindt zich in Bastrop, Texas.

FILOSOFIE DEUGDEN KLASSIEKE OUDHEID

Verschijnt: 6 september 2022
Auteur: Ryan Holiday
Titel: Het geluk is met de dapperen
Oorspronkelijke titel: Courage is Calling
Uitvoering: paperback met flappen, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 352 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 21,99
isbn: 978 94 005 1499 7
cap e-book: € 12,99
isbn e-book: 978 90 449 3433 5
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‘Dit briljante en fascinerende onderzoek naar gedeelde-doodervaringen
gaat in tegen de conventionele mythe dat de dood het einde is en laat
zien hoe liefde ons verbindt, ook buiten het materiële gebied. Aanrader!’
— Eben Alexander, neurochirurg en New York Times-bestsellerauteur
van Na dit leven en De hemel in kaart
‘Deze zeer goed onderbouwde en doordachte kijk op de transpersoonlijke
effecten van sterven op familie, vrienden en zelfs zorgprofessionals, raad
ik ten zeerste aan voor degenen die een goed onderzochte blik willen op
wat er bestaat voorbij de drempel van het oneindige.’
— dr. Raymond Moody, bestsellerauteur van Een blik in de eeuwigheid
‘Dit bijzondere boek kan voor de lezer een belangrijke bijdrage leveren
om een nieuw, verhelderend en troostrijk inzicht te krijgen over onze
eigen dood. Van harte aanbevolen.’ — Pim van Lommel, cardioloog,
bde-onderzoeker,

18

auteur van Eindeloos bewustzijn

14 SEPTEMBER 2022

Een glimp van de hemel
Fascinerende en ontroerende verhalen
over gedeelde-doodervaringen
Op de drempel van het oneindige is een baanbrekende
verkenning van de vele manieren waarop de levenden
de stervenden kunnen begeleiden op hun reis naar het
hiernamaals.
Het staat vol met krachtige verhalen over geliefden
die deze aarde na tientallen jaren samen verlaten en
rouwende ouders die meebeleven hoe hun kind
binnengaat in het hiernamaals.
Peters onderzoekt in dit boek ook vragen als: wat kan
een verklaring zijn voor deze gedeelde-doodervaringen?
Hoe kunnen we de kans vergroten dat we er één krijgen?
Wat vertellen deze ervaringen ons over wat hierna komt?
En, het belangrijkste: hoe kunnen ze helpen de angel uit
de dood te halen en ons beter voor te bereiden op onze
eigen laatste momenten?
u Het complete boek over gedeelde-doodervaringen
u Gebaseerd op tientallen jaren onderzoek
u Auteur heeft ruim 800 verschillende verhalen
bestudeerd en geanalyseerd
MARKETING
u Uitgebreide pr-campagne
u Advertentie in Happinez
u Socialmediacampagne
u Searchcampagne gericht op gerelateerde zoekvragen

William J. Peters is de oprichter van het
Shared Crossing Project en directeur van
het Research Initiative. Hij wordt gezien
als de wereldwijde specialist op het
gebied van gedeelde-doodervaringen.
Hij is verlies- en rouwtherapeut en heeft
gestudeerd aan de Harvard Graduate
School of Education en University of
California, Berkeley.
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‘Bladerend in dit boek wil je het licht dimmen,
dikke sokken aantrekken en in dankbaarheid
om je heen kijken.’ — Happinez over Hygge
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Maak je huis hyggelig
Voor geluk hoef je niet ver te zoeken, het is
dichterbij dan je denkt: in je eigen huis
We zijn vaker dan ooit thuis, maar nog niet eerder was
duidelijk wat de invloed van ons huis is op hoe we ons voelen.
Thuis is waar we veiligheid en troost vinden. Waar we onze
maskers afzetten en samen zijn met de mensen van wie we
houden. Terwijl de wereld om ons heen steeds onveiliger en
ongrijpbaarder lijkt te worden en ons meer stress bezorgt,
kunnen we thuis daaraan ontsnappen.
Dus hoe kunnen we ons huis zo inrichten dat we er niet alleen
leven, maar ook kunnen opbloeien?
In dit boek combineert Wiking onderzoek op het gebied van
design en geluk om tot een antwoord te komen, zodat de plek
waar we het meest zijn, ook het fijnst is.
u Nieuw boek van bestsellerauteur Meik Wiking
u Wederom prachtig vormgegeven
u Gedegen onderzoek en praktische tips
MARKETING
u Aandacht in woonmagazines
u Flyers en boekenleggers ter inspiratie
u A1- en A2-posters
u Advertenties en banners
u Socialmediacampagne

Meik Wiking (1978) is directeur van
het Happiness Research Institute
in Kopenhagen. Hij schreef eerder
de boeken Hygge, Lykke en De kunst
van herinneringen maken.
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‘Dit boek is mijn geschenk aan jou. Het zal je vertellen waarom je je geblokkeerd, angstig, depressief of alleen voelt, en
het zal je bevrijden van de denkbeelden die je zo lang klein
hebben gehouden. Door dit pad te volgen word je de beste
versie van jezelf. Je wordt nieuw.’ — Gabrielle Bernstein
‘Een nieuw rolmodel.’
— The New York Times
‘Dit boek vol eerlijkheid en openheid is een game changer.
Gabby’s kwetsbaarheid zorgt ervoor dat je je minder alleen voelt,
waardoor je misschien zelfs bereid bent om sommige van je eigen
angsten met een open hart onder ogen te zien.’ — Dr. Shefali,
klinisch psycholoog en New York Times-bestsellerauteur
van Radicaal ontwaken
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Word vrij van angst
Zet de pijn uit je verleden om in hernieuwde
kracht en vrijheid
Wat als je elke dag wakker zou kunnen worden zonder angst?
Zonder spijt naar je verleden zou kunnen kijken om te zien dat
het een doel had? Gelukkig, vredig en liefdevol zou kunnen
leven? Dat kan – en #1 New York Times-bestsellerauteur
Gabrielle Bernstein wijst je de weg.
Bernstein is een spirituele leraar, spreker en katalysator voor
diepgaande innerlijke verandering die al lang heel geliefd is bij
haar lezers. Haar nieuwe boek laat je zien hoe je de pijn uit je
verleden – wat die ook mag zijn – om kunt zetten in hernieuwde
kracht en vrijheid. Het toont een pad om trauma te helen, angst
te verleren en liefde te onthouden
u Het persoonlijkste en kwetsbaarste boek tot nu toe van
#1 New York Times-bestsellerauteur Gabrielle Bernstein
u Bernstein heeft ruim 1 miljoen volgers op Instagram en
heeft haar eigen populaire podcast Dear Gabby
u Voor liefhebbers van Ongetemd leven van Glennon Doyle
en De kracht van het nu van Eckhart Tolle
MARKETING
u Advertenties in o.a. Psychologie Magazine en Happinez
u Socialmediacampagne
u Crosspromotie
u Ansichtkaarten met mooie quotes

Al meer dan 15 jaar transformeert Gabrielle Bernstein levens,
inclusief dat van haarzelf. De #1 New York Times-bestsellerauteur
heeft acht boeken geschreven, waaronder Verwacht wonderen,
Leven vol overgave, Eindeloos geluk en Het universum staat achter je.
Daarnaast spreekt ze voor tienduizenden mensen in uitverkochte
zalen over de hele wereld.

TRAUMA ANGST VRIJHEID VREDE SPIRITUALITEIT
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‘Tony Fadell destilleert zijn epische carrière
tot verfrissend openhartige, vaak tegendraadse
adviezen die je meteen in de praktijk kunt
brengen. Of je nu een geweldig product,
een creatief team, een sterke cultuur of
een zinvolle carrière wilt bouwen: Tony’s
begeleiding zal je aan het denken zetten.’
— Adam Grant, auteur van Geven en
nemen en Weten wat je niet weet

‘Tony Fadell heeft meer coole dingen
gemaakt dan bijna wie dan ook in
de geschiedenis van Silicon
Valley, en in Build vertelt hij
hoe. Dit zijn de leukste – en de
fascinerendste – memoires
over nieuwsgierigheid en
creatie die ik ooit heb
gelezen.’ — Malcolm
Gladwell, auteur van
Praten met vreemden
en Uitblinkers

‘Tony Fadell is een van
de grootste experts ter
wereld in het starten
van bedrijven en het
creëren van onvoorstelbaar fantastische producten. Zijn kennis vind
je terug in dit boek vol
praktisch mentorschap
en fascinerende verhalen.’ — Walter Isaacson,
auteur van Steve Jobs
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Een mentor in boekvorm
Tony Fadell, de man achter de iPod, de iPhone
en Nest, de slimme thermostaat, over leiderschap, design, tegenslagen en succes
Build is een boek voor iedereen die wil groeien op het werk –
van net-afgestudeerden in hun eerste baan tot ceo’s die
overwegen om hun bedrijf te verkopen. De leidraad is Fadells
persoonlijke reis van productontwerper tot leider, van start-upfounder tot mentor, geïllustreerd met boeiende voorbeelden,
zoals het proces van het bouwen van de allereerste iPod en
iPhone. Elk hoofdstuk helpt de lezers met een probleem
waarmee ze op dit moment worden geconfronteerd: hoe krijgen
ze financiering voor hun start-up, moeten ze hun baan
opzeggen, hoe bouwen ze een team, of hoe moeten ze omgaan
met die eikel een bureau verder.
u Iconen uit Silicon Valley als Steve Jobs en Bill Campbell
waren Fadells mentoren op zijn weg naar succes
u Over leiderschap, design, start-ups, Apple, Google,
besluitvorming, mentorschap, verwoestende mislukkingen
en ongelooflijk succes
MARKETING
u Socialmediacampagne
u Uitgebreide pr-campagne
u Contentmarketing i.c.m. winacties
u Leesexemplaren en digitaal promotiemateriaal

Tony Fadell begon zijn meer dan dertig jaar durende carrière in Silicon
Valley bij General Magic, de invloedrijkste start-up waar niemand ooit
van heeft gehoord. Daarna ontwikkelde hij de iPod en de iPhone,
startte Nest en bouwde de Nest Learning Thermostat. Fadell heeft
meer dan driehonderd patenten op zijn naam staan. Hij leidt nu het
investerings- en adviesbureau Future Shape, waar hij de mentor is
van de volgende generatie start-ups die de wereld zullen veranderen.

SILICON VALLEY START-UP LEIDERSCHAP MENTOR
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