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Bli en stjärna på att förhandla
2010 blir argumentationens år. Argumentation inför riksdagsvalet, argumentation för
överlevnad efter lågkonjunkturens härjningar och den ständigt närvarande
argumentationen i livets privata skeden. Nu presenterar Liber Argumentera – och få
andra att göra som du vill, som är full av råd och metoder som gör dig till vinnaren vid
förhandlingar.
– Jag har utvecklat dessa metoder under mina tjugo år som säljare och företagsledare. På
marknaden fanns allt från knepiga retoriska böcker till glättiga säljböcker med massor av text
om att det är viktigt att argumentera. Men det saknas en bok som konkret, kort och koncist
beskriver hur, säger författaren Karin Klerfelt.
Boken har en bredd som spänner från säljsituationer till politik. I den presenteras enkla,
konkreta exempel som direkt går att tillämpa kring middagsbord, i styrelserum eller i TV:s
morgonsoffor. Boken baseras till stor del på de tusentals situationer som Karin Klerfelts
kursdeltagare har spelat upp, diskuterat och reflekterat kring under hennes kurser.
– Mycket kring argumentation är intuitiv kunskap, det vill säga vi gör mer rätt än vad vi tror. Om
vi utgår från det vi gör rätt, så blir livet mycket lättare och roligare att leva. Läsaren kommer att
känna igen sig i exemplen och framförallt få otroligt enkla modeller, “kakformar”, som man
sedan bara kan applicera på sina egna argumentationssituationer, säger Karin Klerfelt.
Den här boken är skriven för alla dem som vill få gehör för sina idéer, förslag och önskemål. Den
är praktisk och ger läsaren enkla modeller och verktyg för att argumentera på ett framgångsrikt
sätt.
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