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POTRZEBUJĘ TWOJEJ POMOCY

Bardzo dziękuję za zakup mojej książki!

Chętnie poznam Twoją opinię, bo uwielbiam słuchać, co moi
Czytelnicy mają do powiedzenia. Twój wkład jest dla mnie ważny,
bo dzięki niemu następna książka będzie jeszcze lepsza.

 Jeśli podobała Ci się ta książka, uprzejmie proszę o zostawienie
szczerej recenzji na portalu Amazon! Naprawdę pomoże
innym ludziom w znalezieniu książki!

 Jeśli 30 dni Cię zainspirowało i chcesz pomóc innym ludziom
w osiąganiu celów oraz wspomóc ich na drodze do lepszego
życia, oto kilka kroków, które możesz zrobić od razu,
aby dokonać pozytywnej zmiany:

 Zrób prezent, kupując 30 dni — zmień swoje nawyki, zmień
swoje życie[AR32] przyjaciołom, członkom rodziny, kolegom,
a nawet nieznajomym, aby oni również mogli dowiedzieć się,
jak sięgnąć po marzenia i zmienić życie na lepsze.

 Podziel się, proszę, swoimi przemyśleniami na temat tej
książki na Twitterze, Facebooku i Instagramie (oznacz mnie!)
lub napisz recenzję książki. To pomoże innym znaleźć 30 dni.

 Jeśli jesteś właścicielem firmy lub menedżerem (a nawet jeśli
nie jesteś) podaruj kilka egzemplarzy swojemu zespołowi lub
pracownikom, bo dzięki temu możesz poprawić efektywność
pracy zespołu w firmie. Skontaktuj się ze mną pod adresem:
marc@marcreklau.com. Dam Ci 30% rabatu na zamówienia
hurtowe.
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 Jeśli publikujesz podcasty lub znasz kogoś, kto to robi,
poproś go o wywiad ze mną. Zawsze z radością
rozpowszechniam przesłanie 30 dni i pomagam ludziom
w samodoskonaleniu. Możesz też wysłać prośbę do lokalnej
gazety, stacji radiowej lub internetowej o przeprowadzenie
ze mną wywiadu. :)

Wdrażanie prostych działań z tej książki
w Twojej organizacji

Pomóż w odniesieniu sukcesu wszystkim z zespołu, którego jesteś
członkiem. Książka 30 dni — zmień swoje nawyki, zmień swoje
życie[AR36] jest dostępna w specjalnej cenie przy dużych
zamówieniach dla firm, uniwersytetów, szkół, organizacji
rządowych i pozarządowych oraz grup społecznych.

To idealny prezent, aby zainspirować znajomych,
współpracowników i członków zespołu do wykorzystania pełnego
potencjału i dokonania rzeczywistych, trwałych zmian.

Skontaktuj się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej:
marc@marcreklau.com.

Aby zamówić prezentację opartą na książce 30 dni — zmień swoje
nawyki, zmień swoje życie[AR37] lub moją najnowszą książkę
Destination Happiness, napisz na adres: marc@marcreklau.com.
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O AUTORZE

Marc Reklau jest coachem, prelegentem i autorem dziewięciu
książek, w tym międzynarodowego bestsellera nr 1 pod tytułem
Zmień swoje nawyki w 30 dni. Jak w prosty sposób przejąć kontrolę
nad własnym życiem, który od kwietnia 2015 r. sprzedał się w 180 000
egzemplarzach (wliczając to pobrania wersji elektronicznych) i został
przetłumaczony na hiszpański, niemiecki, japoński, chiński,
rosyjski, tajski, indonezyjski, portugalski i koreański.

Książka powstała w 2014 r. po tym, jak Marc został zwolniony
z pracy i dosłownie w mgnieniu oka przeszedł drogę od człowieka
bezrobotnego do rozchwytywanego autora (tytuł jego drugiej
książki From jobless to Amazon bestseller mówi wszystko…).

Hiszpańska wersja książki Destination Happiness została
opublikowana przez największego hiszpańskiego wydawcę
w styczniu 2018 r.

Misją autora jest udzielanie ludziom wsparcia w dążeniu do życia,
o jakim zawsze marzyli, oraz zapewnienie zasobów i narzędzi,
aby urzeczywistnić ich cele.

Jego przesłanie jest proste: Wielu z nas chce zmienić coś w swoim
życiu, ale niewielu jest skłonnych wykonywać prosty zestaw ćwiczeń
przez określony czas z odpowiednią konsekwencją i wytrwałością.
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Możesz zaplanować i samodzielnie wypracować sukces i szczęście
w swoim życiu, przyjmując nawyki, które pomogą Ci na drodze
do Twoich celów.

Jeśli chcesz współpracować z Markiem, skontaktuj się z nim
bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej
www.marcreklau.com, gdzie znajdziesz również więcej
informacji o autorze.

Możesz skorzystać też z Twittera: @MarcReklau, Facebooka
lub strony internetowej: www.goodhabitsacademy.com.
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