
Två Hoi-böcker nominerade till Publishingpriset
Hoi Förlag är representerat med två böcker bland nomineringarna till det ansedda Publishingpriset: Hjärnskap för tonårshjärnan
av Malin Gutestam och Sluta snacka skit – handbok i ledarskap på riktigt av Rafael Pimenta och Mårten Sallander.

– Det känns fantastiskt roligt och hedrande, säger Malin Gutestam.

 

 

Publishingpriset är en tävling för Sveriges bästa kommunikation i form av både tidningar, böcker, webbplatser och film. En jury bestående av
branschrepresentanter bedömer såväl form som innehåll i publikationerna. Vinnarna i de olika kategorierna belönas med en statyett och
diplom, som i år kommer att delas ut vid en gala på Berns i Stockholm den 7 november under ledning av komikern Jesper Rönndahl.

Hjärnskap för tonårshjärnan är nominerad i kategorin Fackböcker för barn och unga, medan Sluta snacka skit – handbok i ledarskap på
riktigt har chansen att vinna i kategorin Handböcker/läromedel.

– Det känns fantastiskt roligt och inspirerande, samtidigt som det är ett erkännande för något vi gjort och skapat helt på egen hand. Vår
ambition i allt vi gör är att förpacka det svåra i en så enkel och lättillgänglig förpackning att den kan uppskattas och användas av många,
säger Rafael Pimenta, vars budskap också nått fram till många läsare och deltagare i deras projekt inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Rafael Pimenta och Mårten Sallander presenterar i sin bok Sluta snacka skit en modell som går ut på att förenkla och beskriva ledarskapet på
ett visuellt tilltalande sätt. De ger tips på hur man använder olika verktyg, i vilken ordning och med rätt tajming.

– Vi har frågat vanliga företagare om hur en handbok i ledarskap ska vara utformad för att de skall ha glädje av den. Jag tror att vi lyckats
fånga deras önskemål, boken är vad man kallar mottagaranpassad, säger Rafael Pimenta.

Malin Gutestam, som är gymnasielärare och föreläsare, ger i sin bok Hjärnskap för tonårshjärnan tonåringar hjälp att förstå hur de själva
tänker för att kunna plugga bättre, må bättre och känna sig mindre stressade. I boken ger Malin olika konkreta tips på vad tonåringar och
deras närmaste omgivning kan göra för att förbättra vardagen. Boken innehåller också inspirerande berättelser om hur tonåringar har skapat
fungerande vanor i sina liv.

– Responsen har varit mycket positiv. Jag får mejl från ungdomar, föräldrar, lärare och personal på elevhälsan som använder boken på sina
olika sätt, säger Malin Gutestam.
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Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.


