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Про книжку:
«Бути лідером. Мудрість від
тих, хто змінив правила гри»

Які вони, справжні лідери? Та чим потрібно керуватися, аби
досягти висоти?

Автор: Девід Рубенштейн
Перекладач: Юлія Кузьменко
Оригінальна назва: How to
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Впродовж п’яти років Девід Рубенштейн спілкувався з
відомими лідерами та лідерками про їхні життєві шляхи,
ухвалення рішень, невдачі та зміни. У своїй книзі «Бути
лідером. Мудрість від тих, хто змінив правила гри» автор
зібрав найкращі інтерв’ ю, а з ними — принципи та керівні
філософії сучасних візіонерів, натхненників та інноваторів.

Формати:
тверда палітурка,
м'яка обкладинка,
аудіокнига,
електронна книга

Як Джефф Безос і Білл Ґейтс всупереч усьому побудували
світові технологічні імперії? Як Опра Вінфрі пройшла шлях
від абсолютної бідності до статусу найбагатшої
афроамериканки у США та, мабуть, найвідомішої ведучої у
світі? Як Мелінді Ґейтс вдалося поєднати кар'єру та
виховання трьох дітей, і стати однією з провідних
активісток за права жінок у світі? Як Тім Кук услід за
легендарним Стівом Джобсом побудував ще потужнішу
компанію?
«Бути лідером» — унікальна можливість дізнатися, про що
думають, чим керуються та як живуть лідери.

Чим хороша ця книжка:

Про автора:
Девід Рубенштейн — американський бізнесмен,
філантроп, засновник і власник глобальної
інвестиційної фірми The Carlyle Group,
віце-президент Лінкольн-центру.

Відгуки

- Розповідає про стратегії управління таких відомих людей
як Білл Ґейтс, Ворен Баффет, Білл Клінтон, Опра Вінфрі, Філ
Найт та інші.
- Автор 5 років випитував у цих відомих постатей про їхні
секрети управління — і йому таки вдалося отримати від них
цінну інфу.
- Відомі постаті часом розповідають дуже особисті та
відверті історії, тому читати надзвичайно цікаво.
- Книгу радить COO Facebook Шерил Сендберґ та колишній
міністр оборони США Роберт Ґейтс.

«Девід Рубенштейн — фахівець з питань лідерства.
Читати цю неоціненну збірку порад від найвідоміших
керівників сучасності — все одно, що сидіти в кріслі
та слухати, як майстри розкривають свої секрети». —
Волтер Айзексон, автор біографій Леонардо да Вінчі
та Стіва Джобса
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