
Beste auteur,

Je boek is geselecteerd voor de THEMA tientjesdagen! Dit houdt in
dat gedurende de periode van woensdag 7 november tot en met
dinsdag 20 november je boek te koop is voor 10,- via thema.nl

We zullen er uiteraard het nodige aan doen om via verschillende
kanalen promotie te maken voor de actie. Graag zouden we aan
jou willen vragen om zelf ook gebruik te maken van je eigen
netwerk om deze actie te promoten.

Je mag zelf kiezen welk kanaal je
hiervoor wilt gebruiken. Heb je een
zakelijke of persoonlijke
nieuwsbrief, LinkedIn account of
ben je actief op Instagram of
Facebook? Gebruik dan gerust het
beeld uit de campagne.

VOORBEELD TEKST 

Geef ontwikkeling cadeau.  

De THEMA tientjesdagen gaan van start! Ga naar:
thema.nl/tientjesdagen/  en bestel mijn boek x nu voor maar
10,- Dat zijn nog eens fijne cadeautjes! 

#voervoorverdieping #uitgeverijthema #boeken
#thematientjesdagen 
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30
  Creatieve workouts

Hoe coach ik
  mijn team Toponderhandelaars

Acquisitie op
  zak

Hoe word ik
  assertiever? Verbeeldingen

Begin bij
  jezelf

Hoelang ben
  jij nog houdbaar?

Verleid je
  lezer online

Goede nacht ik (k) en
  mijn ikken 

Voorkom en
  stop agressie op het werk

Het
  boomhutgevoel

In balans op
  het werk Win win

Het grote
  inspiratiedoeboek

Integere
  types doen niet aan

marketing

Yes! I
  screwed up

Persoonlijke
  ontwikkeling op maat

Je partner
  heeft een burn-out. Wat nu?

Zo pak je
  iedereen in!

Beren op de
  weg 

Kick-off je
  carrière

Beren op de
  weg 

Brand-id Kom tot de
  kern   

Brein in
  onderwijs

Krachtige
  keuzes  

Coachen en
  hoe!

Mensenorganisaties:
  24 evoluties onder de loep  

Cultural
  calling cards

Omdat ik het
  zeg  

De weg naar
  excellent leiderschap

Ondernemen
  met lef  

Dit zijn wij! PEP-Talk  

Druk, druk,
  druk Pep-talk  

Durven doen
  wat je raakt

Personal
  branding in turbulente tijden  

En nu ik Persoonlijk
  leiderschap   

Enjoy your
  life F*ck the stress

Projectmatig
  werken anno nu  

Fuck the
  quarterlife crisis

RET op een
  rijtje  

Grip op je
  stress

Sprint jezelf
  door scrum  

Handboek
  puber

Systemisch
  wijzer  

Het grote
  boek over coachend leidinggeven

Tango van de
  ikken  


