S P E C I A L U P P L AG A
Rheologica Publishing erbjuder företag att skapa en specialanpassad utgåva av Dubbelt effektiv. Det
är en exklusiv och skräddarsydd variant av boken som tar utgångspunkt i en aktuell situation för en verksamhet med förändringsbehov. En specialanpassad utgåva kan till exempel bestå av ett förord skrivet av
VD eller annan företagsrepresentant. Den kan också inkludera särskilda texter som introducerar specifika
kapitel och som ger företagsspecifika läsanvisningar. Eller exempel och övningar som tillsammans med
Martin Sköld anpassas efter en verksamhets behov. En specialutgåva av boken ger verksamheter en
unik möjlighet att ännu snabbare bli dubbelt effektiva.

Rheologica Publishing har upplevt en positiv effekt hos de verksamheter som valt att skapa en specialanpassad utgåva med utgångpunkt i en aktuell situation för verksamhetens förändringsbehov. Ett starkt
engagemang, synergier och ett gemensamt mindset skapas genom spridningen av boken internt. Boken
kan distribueras till alla anställda inom organisationen eller enbart till utvalda team eller chefer.

O L I K A F O R M AT
En specialanpassade utgåva skräddarsys efter företagets eller organisationens önskemål.

Dubbelt effektiv med ett skräddarsytt förord
Ett förord skrivs förslagsvis av någon i ledningsgruppen och adderas i början av boken för att relatera
bokens innehåll till företagets egna förändringsprocess. Intentionen med förordet är att relatera bokens
innehåll till företaget eller organisationens operationella förändringsprocess.
Dubbelt effektiv med ett antal längre texter skrivna av företagets represetanter
Företagets/organisationens skribenter skriver ett antal texter där dem delar sin kunskap och erfarenhet
genom att exempelvis svara på en öppen fråga som är aktuell för både bokens innehåll och företagets
utmaningar. Antalet skribenter och texter varierar men brukar landa mellan fem och elva stycken.
Dubbelt effektiv med en företagsspecifik text per kapitel
Skribenterna skriver en text tillhörande varje kapitel relaterad till bokens innehåll. Det här formatet tillåter
skribenterna att diskutera deras erfarenheter och kunskaper direkt kopplat till innehåller i det specifika
kapitlet. Det möjliggör en expandering av innehåller i det specifika kapitlet, innehållet utvecklas till ett
industri eller företagsspecifikt innehåll.
Dubbelt effektiv med företagsspecifika övningar
Martin Sköld och företagets ledning utvecklar tillsammans övningar och exempel utifrån bokens innehåll
kopplade till företagets egna förändringsprocess. Boken blir ett effektivt verktyg som används för att
förankra ett gemensamt mind-set. Detta resulterar i att alla inom organisationen arbetar mot samma mål.

För mer information, kontakta:
info@rheologica.com

RHEOLOGICA.COM

INFO@RHEOLOGICA.COM

F Ö R M E R I N F O R M AT I O N , KO N TA K TA

HENRIK HENRIKSSON, PRESIDENT & CEO, SCANIA

Den här boken förklarar för oss på Scania vad som ligger till grund för vår
framgång. Hur vi tänker och vad vi gör bakom begrepp som under lång tid
varit en del av vår företagskultur men som kan vara svåra att förstå. Boken
är enkel och pedagogisk, men samtidigt knivskarp. Nästa gång någon frågar
mig varför Scania är ett framgångsrikt företag kommer jag svara; ”det beror
på att Scania är dubbelt effektivt”! Vi kommer att använda boken internt
på Scania så att vår personal bättre kan förstå varför vi gör saker som vi
gör. Vill du förstå varför och hur – läs boken!

A Z I TA S H A R I AT I , V D S O D E XO

Martin beskriver en utmaning som påverkar oss varje dag. Äntligen en
konkret bok som förklarar vad man ska göra och tänka på för att vara
effektiv på flera sätt samtidigt. Boken sammanfattar på ett träffsäkert sätt
hur företag och organisationer kan vässa sin konkurrenskraft med enkla
och smarta medel i en föränderlig värld! Läs den!

Med boken Dubbelt effektiv visar Martin Sköld hur
företag och organisationer, oavsett bransch, kan frigöra
framtidens största konkurrenspotential.
Trots att potentialen finns där är den oftast helt
outnyttjad, vilket innebär att de flesta verksamheter
bara är effektiva på ett sätt – ensidigt effektiva. Med
hjälp av en metod och pedagogiska exempel visar
Martin hur verksamheter kan gå tillväga för att skapa
en eftertraktad dubbel effektivitet, som ger både hög
volym och stora kundvärden från variation.
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Rheologica Publishing kan erbjuda en
specialanpassad utgåva av Dubbelt effektiv,
en så kallad ”Special Edition”. Det är en
exklusiv och skräddarsydd variant av boken
som tar utgångspunkt i en aktuell situation
för en verksamhet med förändringsbehov.
En specialanpassad utgåva kan till exempel
bestå av ett förord skrivet av VD eller annan
företagsrepresentant. Den kan också inkludera särskilda texter som introducerar
kapitel och som ger företagsspecifika läsanvisningar. Eller exempel och övningar
som tillsammans med Martin Sköld anpassas efter en verksamhets behov. En
specialutgåva av boken ger verksamheter
en unik möjlighet att ännu snabbare bli
dubbelt effektiva.

MARTINSKOLD.SE

Martin Sköld är forskaren från Handelshögskolan som delar sin tid mellan akademi
och näringsliv. Uppvuxen i familjeföretag
och med femton års managementforskning i
stora internationella koncerner ligger bakom
den unika kompetens och breda spännvidd
han har inom sitt område. Som föreläsare för
chefer och ledare på alla organisationsnivåer
är han mycket uppskattad och kunnig.
Martin Sköld har flera styrelseuppdrag,
bland annat i börsnoterade Concentric och
som styrelseordförande i Vedum Kök & Bad
och Kvänum Kök.

L AYO U T O C H D E S I G N
Guidelines för omslag
De ljusgrå delarna kan användas för företagsspecifik text/logotyp.
De grå delarna är standardiserade och kan inte ändras.
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