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Menedżer ds. współpracy B2B

Wydawnictwo MT Biznes to jedno z czołowych wydawnictw 
literatury biznesowej na polskim rynku. Specjalizujemy się 
głównie w publikacji światowych bestsellerów z zakresu zarzą-
dzania, strategii, marketingu, sprzedaży i przywództwa.

Nasze książki stanowią źródło wiedzy i inspiracji dla tysięcy me-
nedżerów w kraju.

Mam niewątpliwą przyjemność przedstawić Państwu naszą 
specjalną ofertę adresowaną do klientów biznesowych. Moja 
propozycja dotyczy przygotowania specjalnych, dedykowa-
nych naszym Partnerom wydań książek.

Książki w spersonalizowanych wydaniach cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem naszych Partnerów. Mam nadzie-
ję, że moja propozycja zainteresuje również Państwa. Szcze-
góły znajdą Państwo na następnych stronach niniejszej oferty.

Szanowni Państwo, Zamów specjalne, limitowane wydanie naszej książki 
w okładce dedykowanej Twojej firmie. 

Od kilku lat przygotowujemy książki w specjal-
nych wydaniach dla naszych klientów. Ta eks-
kluzywna forma prezentu jest bardzo ceniona. 
Wyróżnia zarówno tych, którzy takie książki 
wręczają, jak i tych, którzy je otrzymują. To pre-
zent, który ubogaca, poszerza wiedzę i świato-
pogląd. To idealny prezent dla Twoich współ-
pracowników i kontrahentów.

Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz tytuł, któ-
ry najbardziej odpowiada Twojej firmie. Skon-
taktuj się z nami, a my podpowiemy Ci, co mo-
żemy z nią zrobić. 

Wyróżnij
firmę!sWoją

okładka dedykowana

okładka oryginalna
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możemy realizacje
PrzykładoWe 

tu mogą ukazać się specjalne rekomendacje

BZ WBK  
Twój móZg, Twoje pieniądZe

ARS THANEA 
KreaTywność S.a.

projekt wykonany na bazie projektu 
oryginalnej okładki

tu możemy umieścić logo Twojej firmy

Wypowiedź oraz zdjęcie  
Prezesa Zarządu BZ WBK

projekt w nowej  
szacie graficznej

co 

• możemy wstawić logotyp Twojej firmy
• recenzję lub rekomendacje Prezesa
• zdjęcie Prezesa
• życzenia dla klientów
• możemy też przygotować całkowicie nową okładkę  

lub wykorzystać projekt przygotowany przez  
współpracujących z Twoją firmą grafików

• możemy również zamieścić wstęp do książki  
przygotowany przez Twoją firmę

 zroBić:

tu możemy zamieścić zdjęcie prezesa
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Dorota Borawska
Menedżer ds. współpracy B2B
kom. 506 122 747
e-mail: dorota.borawska@mtbiznes.pl

Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

www.mtbiznes.pl

Zapraszam do kontaktu


