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Har du tänkt på varför vissa personer får så mycket gjort (och tjänar
mer pengar) än de flesta andra?

På drygt hundra snabblästa sidor får du lära dig allt det här:

# Hur du får andra att rappa på
# Gör så här så slutar du skjuta upp saker en gång för alla
# Hur du planerar din egen dag och vinner två extra timmar

# Hur du sätter mål som du bryr dig om istället för trista mål som
inte drar dig framåt

# Hur du hittar alla tidsvampyrer som suger lusten ur ditt jobb
# Upptäck hemligheten som gör tråkiga jobb roliga
# Varför och hur du ska belöna dig själv varje dag
# Hur du lätt kommer vidare fast det är stressigt
# Så här undviker du att slösa tid på fel kunder

# Hur du gör telefonen och e-posten till verktyg istället för tidstjuvar
# Hur du löser problemet med slapphet på andra avdelningar

# Hur du får andra att respektera din tid



# 8 olika avbrott och hur hanterar dem
# Hur du sätter gränser för kunderna

# 8 smarta saker du kan göra i bilen
# Bli frisk från sjukdomen "perfektionism" och njut mer av livet!

# Hur du slutar vara en impulsiv ja-sägare - må bättre genom att säga
nej

# Så hanterar du gnällspikar som stjäl din tid

# Varför möten dödar din lust och vad du kan göra åt det
# Så närmar du dig och löser problem i fem enkla steg

# Hur du fattar kloka beslut när det är bråttom
# Hur du besegrar papperstravarna en gång för alla

# Konsten att prioritera utan dåligt samvete
# Hur du får andra att göra saker åt dig - och är bekväm med det

...Och massor av andra snabba tips som hjälper dig framåt

Du får också ett lösenord till nedladdningsbara att-göralistor och
praktiska hjälpredor för att vinna mer tid
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