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Moderná biznis etiketa 
pre manažérov

250 otázok a odpovedí

Do vašej knižnice

Funky Business
Ako chytré hlavy dokážu 
rozhýbať biznis a primať
peniaze k tancu

Kniha Tomáša Boreca, skúseného autora a pub-
licistu, ktorý niekoľko rokov profesionálne pôso-
bil v oblasti diplomatického protokolu, je uni-
verzálnym sprievodcom rôznymi spoločenskými
udalosťami. Oboznamuje čitateľov so všetkými
formami spoločenského styku, so správnym rie -
šením spoločenských situácií, s pravidlami komu-
nikácie tak doma ako aj v cudzine...

Biznis etiketa sa v školách nevyučuje, hoci je
preukázané, že imidž spoločnosti, podniku či
firmy dnes viac ako kedykoľvek predtým určuje
správanie sa jeho pracovníkov. A to tak medzi
sebou, ako aj voči zákazníkom či obchodným
partnerom. Nie sú to len výrobky, alebo výkony,

ktoré vytvárajú „tvár“ podniku, ale čoraz viac
ľudia. Kto pravidlá biznis etikety neovláda, mal by
sa ich doučiť. Vedieť sa primerane správať v ka ž -
dej situácii je vecou profesionality, nevyžaduje si
to mimoriadne úsilie či náklady, no čoraz viac sa
stáva kľúčom k úspechu. 

V úvode knižky nájdete test, ktorým si môžete
preveriť, či sa viete správať podľa pravidiel biznis
etikety, či sa s istotou dokážete pohybovať na
klzkom parkete obchodnej kultúry. Ak predsa len
máte určité rezervy či nedostatočne znalosti 
z tejto oblasti, nájdete fundované odpovede v na -
sledujúcich 23 kapitolách.
(rs)

Veľmi inšpiratívna a nekonvenčná kniha od
špičkových autorov novej generácie európskeho
manažmentu Kjella A. Nordströma a Jonasa Rid -
derstraleho. Odborníci ju hodnotia ako excelent-
ný manifest nového sveta biznisu. Funky biznis
hovorí, že nový svet je iný. Treba zabudnúť, čo ste
vedeli včera. Revolučnou skutočnosťou je práve
to, že 1,3 kg vážiaci mozog je kľúčom k našej
budúcnosti. Konkurenčné výhody vyplývajú z od -
lišností a odlišnosť je stále viac dielom toho, ako
ľudia myslia. Vo svete sa jej predalo už niekoľko

stotisíc výtlačkov. Ak chcete obstáť v dnešnom
svete, v ktorom sa neustále menia technológie,
inštitúcie, hodnoty a očakávania, v ktorom vládne
všadeprítomná konkurencia a nad bytok, musíte mať
nový recept na úspech. Iba talent, tvorivé myslenie,
chytrá hlava dnes prinášajú udržateľnú kon ku -
renč nú výhodu, roztancovávajú kapitál. Vo funky
dobe vyhrávajú najmä tie firmy, ktoré organizujú
svoje činnosti novátorsky, vedia zaujať a ich ľudia
sú tvoriví. 

Zabudnite na to, čo bolo doteraz, pretože bu -

dúc nosť firiem a manažérov je v tejto knihe. Sme
odsúdení k slobode. 

Nesmieme prenechať pochopenie toho, čo že nie
zajtrajšiu spoločnosť politikom a úradníkom.
Mení sa všetko, čo ste doteraz vedeli. Čo je po -
trebné dnes a zajtra urobiť, aby sa vám darilo 
v novom svete? Využívajte posledné tabu: súperte
v cítení a fantázii. Rozvíjajte a uplatňujte svoj talent...
Funky budúcnosť je tu a teraz a všetko zá leží len
a len od nás.
(rs)
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