
Wiodące idee i inspirujące 
badania, które 

dostarczają informacji 
i rozwijają biznes oraz 
przyszły świat pracy

7 kolekcji eBooków

Ponad 1800 
tytułów

Dowiedz się więcej o tej kolekcji pod adresem:
tk.emeraldgrouppublishing.com/ebook-portfolios

Odkryj nasze eBooki:
tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks

Portfolio eBooków z dziedziny 
biznesu, zarządzania i ekonomii



MATTHEW W. RAGAS I RON CULP 
Redaktorzy Business Acumen for Strategic Communicators oraz Mastering Business 
for Strategic Communicators. Zarówno Ragas jak i Culp pracują na wydziale public 
relations w College of Communication na Uniwersytecie DePaul w Chicago, USA, 
gdzie pomagają kształcić następne pokolenie liderów w dziedzinie komunikacji.

H. KENT BAKER 
Profesor uniwersytetu w dziedzinie finansów w Kogod School of Business, 
American University. Jest zdobywcą nagród i autorem/redaktorem 37 książek 
i ponad 300 artykułów i publikacji, w tym Corporate Fraud Exposed, Navigating the 
Investment Minefield, The Emerald Handbook of Blockchain for Business oraz serii 
The Savvy Investor’s Guide.

ANDREAS HERRMANN 
Współautor The Machine Age of Customer Insight, The Digital Pill oraz Autonomous 
Driving. Herrmann jest dyrektorem ds. marketingu i metod badawczych w instytucie 
badań nad klientami na Uniwersytecie St. Gallen oraz profesorem wizytującym 
w London School of Political Science.

NIRIT WEISS-BLATT 
Autorka The Techlash and Tech Crisis Communication. Weiss-Blatt jest byłym 
pracownikiem naukowym przebywającym na stypendium badawczym na 
Uniwersytecie Południowej Kalifornii (USC), Annenberg School for Communication 
and Journalism. Przed rozpoczęciem pracy akademickiej pracowała w branży 
tech public relations, reprezentując międzynarodowe firmy technologiczne 
i przedsiębiorców, a także jako dziennikarz w dziedzinie tech i zastępca redaktora.

Autorstwo ekspertów ze środowiska akademickiego oraz 
praktykujących ekspertów

Zakres tematyczny
Tematyka w naszym portfolio z zakresu biznesu, zarządzania 
i ekonomii jest bardzo szeroka! Obejmuje ono serie, cykle 
i pojedyncze tytuły eBooków, o treściach dotyczących od 
rachunkowości i teorii ekonomii, strategii, marketingu, turystyki 
i komunikacji po politykę publiczną, przywództwo i zarządzanie 
biblioteką.

Emerald Publishing jest niezależnym, wielokrotnie 
nagradzanym wydawcą akademickich badań naukowych 
i publikacji opiniotwórczych, autorstwa najlepszych 
światowych umysłów akademickich i branżowych. 
Portfolio z zakresu biznesu, zarządzania i ekonomii 
zawiera ponad 1800 tytułów z treściami obejmującymi 
tematy, które odzwierciedlają rzeczywistość.



Biznes, zarządzanie 
i strategia

Rachunkowość, 
finanse i ekonomia

Badania na temat 
zasobów ludzkich, 

uczenia się i 
organizacji

Marketing

Zarządzanie 
polityką publiczną 

i ochroną 
środowiska

Turystyka, 
hotelarstwo i 
gastronomia

Odkryj świat badań i wiodących idei  
w ramach siedmiu kolekcji tematycznych:

Więcej informacji na temat naszego portfolio eBooków znajdziesz 
na stronie tk.emeraldgrouppublishing.com/ebook-portfolios

E-mail contactemerald@emerald.com

Operations Management in 
the Hospitality Industry

Ultimate Gig A Manager’s Guide to 
Using the Force

The Business of Choice The Emerald Handbook of 
Blockchain for Business

New Perspectives on 
Critical Marketing and 

Consumer Society

When Leadership Fails

ZDOBYWCA 
NAGRODY

Wyróżnione tytuły

Bibliotekoznawstwo 
i nauki  

informacyjne

Leading with 
Presence
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Od ponad 50 lat myślą przewodnią dla Emerald jest promowanie 
oryginalnego myślenia. Nasza myśl przewodnia to pomaganie 
we wprowadzaniu zmian tak, aby stopniowo osoby pracujące 
w środowisku akademickim lub w praktyce mogły współpracować 
w celu dokonania pozytywnych zmian w świecie rzeczywistym.

Nasze publikacje i usługi publikacyjne wydawnicze pomagają 
badaczom wypowiadać się w sposób znaczący i we właściwym 
czasie, zapewniając innowacyjne narzędzia i usługi, które wpływają 
na pewności siebie i zdolności do prowadzenia badań o znaczącym 
wpływie.

KontaktO nas

NOWE TREŚCI/KOLEKCJE:
contactemerald@emerald.com

ZAPYTANIA O WSPARCIE:
support@emerald.com

ODWIEDŹ STRONĘ
emeraldgrouppublishing.com

Dołącz do nas, aby przyczynić się do pozytywnych zmian.

Zestaw narzędzi bibliotecznych
Informacje o dostępie i uwierzytelnianiu, podręczniki użytkownika, materiały promocyjne biblioteki, wskazówki dotyczące raportów użytkowania oraz 
zasobów do wyszukiwania.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Odkryj i poznawaj 
świat wpływowych 
badań z zakresu nauk 
społecznych

emerald.com/insight

Wybierz swoją ścieżkę
•  Przeglądaj według czasopism, książek, studiów 

przypadku i Briefingów Ekspertów

•  Wpisz konkretne słowa i zwroty do szybkiego 
i zaawansowanego wyszukiwania

•  Zawęź wyniki wyszukiwania tylko do tych treści, które 
mają otwarty dostęp lub które możesz wyświetlić

Łatwa nawigacja
•  Przewidywalna nawigacja i prosty interfejs

•  Sortuj wyniki i stosuj filtry do treści, takie jak typ, data, 
temat i kraj

•  Podglądy treści i uporządkowane streszczenia pomagają 
zdecydować, czy chcesz czytać, czy przejść dalej

Odkrywaj nowe ścieżki
•  Sugestie powiązanych treści inspirują nowe pomysły

•  Wybieraj „słowa kluczowe” do wyszukiwania tematów 
multidyscyplinarnych

•  Wszystkie treści dostępne obok siebie dla 
bezproblemowej eksploracji

To Twoja podróż
•  Zdalny dostęp dla wielu użytkowników z dowolnego 

urządzenia

•  Widok w formacie HTML, PDF, EPUB i pobieranie 
cytatów bezpośrednio z platformy

•  Dzięki Profilowi użytkownika możesz ustawić 
powiadomienia o treściach i zapisywać wyniki 
wyszukiwania do przejrzenia w późniejszym czasie

Łatwość wyszukiwania i dostępność
•  Obsługa wszystkich głównych metod uwierzytelniania, 

w tym IP, Ezproxy, dostęp federacyjny poprzez Shibboleth/
OpenAthens, odsyłające adresy URL i Google CASA. 
Numery dostępu organizacji na żądanie

•  SeamlessAccess jest rozszerzeniem naszych usług 
i obsługuje dostęp federacyjny we wszystkich 
uczestniczących organizacjach

•  Indeksacja we wszystkich głównych systemach 
wyszukiwania, w tym ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, 
WorldCAT

• Możliwość pobrania danych KBART i MARC

•  Emerald Insight dąży do zachowania zgodności ze 
standardami W3C na poziomie AA oraz standardami 
amerykańskiej sekcji 508


