Knjiga

Ustvarjalnost in inovativnost
Nujnost sodobnega podjetništva
Uspeh, tako poslovni kot tudi splošni, je predvsem odvisen od tega, kako človek
razmišlja in kakšna je njegova miselna naravnanost. Knjiga je zasnovana tako, da
se preko splošnega pojmovanja ustvarjalnosti, prepoznavanja različnih načinov
razmišljanja in inovacijske podjetniške kulture konča s konkretnim načrtom za
pripravo inovacijskega projekta, s pomočjo katerega bi morebitni investitorji lahko
prepoznali novo poslovno priložnost.
Knjiga je smiselno razdeljena na 14 poglavij, ki nas preko teoretično - praktične
materije popeljejo v svet sodobne podjetniške kulture. Pri delu je avtor uporabil
ustrezno domačo in tujo literaturo, praktično naravnana izhodišča pa je podkrepil
z mnogimi primeri in zgledi dobrih praks iz zgodovine inovativnosti in podjetnosti.
Format: 23,5 x 16,5 cm
287 strani

Cena: 29,00 EUR*

* Poštnina ni vračunana v ceno.

O avtorju

Naročila:

 www.agencija-poti.si/knjigarna
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 preko naročilnice po faksu ali po pošti

Naročilnica
Ustvarjalnost in inovativnost

Andrej Pompe je avtor, predavatelj, podjetnik, komunikolog, pisec in umetnik.
Njegove stvaritve je mogoče najti tako na področju ustvarjalnega razmišljanja,
trženja, strateškega upravljanja znamk kot področju glasbe, pisane besede in
likovne umetnosti. Njegova multidisciplinarnost in široka miselna usmerjenost mu
omogočata povezovanja različnih svetov v nove dimenzije, različnih idej v nove
ideje, različnih pogledov v nove poglede. To je bistvo ustvarjalnosti, ki jo vpleta v
vse pore življenja, s čimer vedno znova dokazuje njeno moč ter njen pomen v
podjetništvu, znanosti, umetnosti in vsakdanjosti.

Izpolnjeno naročilnico prosimo pošljite po faksu št.: 01/511-39-25 ali po pošti na naslov:
Agencija POTI, d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana

Ime in priimek naročnika
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Davčna številka

Elektronska pošta

Število izvodov

Podpis in žig

Naslov za pošiljanje (izpolnite le, če se razlikuje od zgoraj navedenega naslova)

Vsebina knjige

Poglavja:
1

Ustvarjalnost je bogastvo

2

Ustvarjalnost in inovativnost v podjetništvu

3

Ustvarjalnost brez motivacije ni mogoča

4

Zgodovinski temelji ustvarjalne miselnosti

5

Človeški možgani - ustvarjalni stroj

6

Logično in ˝nelogično˝ mišljenje

7

Miselne in telesne veščine

8

Graditelji in uničevalci ustvarjalnosti

9

Priprava možganov na ustvarjalnost

10 Ustvarjalno reševanje podjetniških problemov
11 Inovacija in poslovna inovacija
12 Inovacijska podjetniška kultura
13 Tehnike generiranja idej in ustvarjalnega reševanja problemov
14 Od zamisli do prototipa
15 Dodatek
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