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Ficha técnica:
Autores: Sandra Huygen-Dols e Frans Goetghebeur
ISBN: 9786557130728
Número de páginas: 64
Dimensões: 22 x 16 x 0,3 cm

A noção de espiritualidade comporta acepções diferentes. O título
de nosso caderno anuncia bem o tom; desejamos desmistificar o
termo e retornar ao sentido universal dessa dimensão encontrada
em todas as tradições de sabedoria. Portanto, não devemos
confundir espiritualidade com religião, esoterismo ou espiritismo.
A espiritualidade remete a uma experiência de despertar que
purifica o que nos impede de ver e de amar, que revela a coerência
que sustenta a realidade e que conduz a uma conexão profunda
com tudo o que vive.



Ficha técnica:
Autores: Alexandre Borie, Nicolas Dugay e Davy Leèvre
ISBN: 9786557130780
Número de páginas: 64
Dimensões: 22 x 16 x 0,3 cm

Na vida o poder é detido por quem sabe usar a eloquência, capaz
de tratar de temas variados, sendo um expert sobre tudo e sobre
todos. Você com certeza já o encontrou por aí. Por que algumas
pessoas são tão convincentes e outras não? A dialética, que vem da
palavra grega composta “dialegein”, significa primeiramente a arte
de “trocar palavras”, de dialogar. O objetivo deste livro é permitir
chegar a convencer seu interlocutor por meio da dialética.



Público-alvo:
- O público é bem amplo e a motivação de compra é diversificada. Alguns usam como um
material de autoajuda, outros como terapia, por indicação terapêutica e alguns somente como
passatempo. 

Argumentos de venda:
- A ótima aceitação da coleção "Caderno de Exercícios", que no Brasil já vendeu mais de 1 milhão
de exemplares;
- O preço, que possibilita a compra de vários exemplares e por impulso;
- A indicação de psicólogos como complemento terapêutico;
- Quem começa a usar, compra toda a coleção.

Ações de marketing:
- Campanha de divulgação nos PDV’s e materiais promocionais;
- Marcadores;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de whatsapp;
- Divulgação para a base de e-mail marketing.


