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szerző
Rachel Allen
cím
A CSALÁD KEDVENCEI
Receptjeim hétköznapokra
és ünnepekre
terjedelem
236 oldal

Ár: 5580,-

GASZTRONÓMIA

A

TV Paprika nézői már jól ismerik Rachel Allent, a kedves,
szőke, ír fiatalasszonyt, aki fáradhatatlan lelkesedéssel
mutatja be a minőségi alapanyagokat, a legújabb trendeket, és
a praktikus megoldásokat. ELEGÁNS ÉTELEK EGYSZERŰEN – ez
Rachel Allen mottója.

Rachel stílusa mindenekfelett nagyon praktikus és egyszerű, de lenyűgözően elegáns ételei óriási sikerre tarthatnak számot családi és
baráti körben egyaránt.
A BBC /ahol műsorai nagy sikerrel futnak/ minősítése szerint Rachel
az „Ír szakácskirálynő”, a Good Food Magazin szerint pedig az ír
konyhát végleg elhelyezte a világ gasztrotérképén.

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 2000 Ft értékű ajándék örökkupon

jgy@t-balint.hu  www.tbkiado.hu 
www.facebook.com/tbkiado

szerző
Jill Colonna
cím
AKAROM, MERT MAKARON!
Igazi francia csemege a saját
konyhádból
terjedelem
128 oldal

Ár: 3740,-

GASZTRONÓMIA

A

gyönyörű fotók és jobbnál jobb receptek sokaságát
rejtő Akarom, mert makaron! című könyvecske szer
zője, a skót származású Jill Colonna közel 20 esztendeje
Párizsban él. Megg yőződéssel állítja: Te is készíthetsz
igazi, párizsi makaront, akár egy született francia – hiszen
neki már nagyon is sikerült!
Jill így ajánlja a makaront: „Ha egyszer elkészíted, a rabjává
válsz. A makaron elképesztően finom, és egyedülállóan stílusos csemege. A családod és a barátaid is varázslat alá kerülnek
általa: (...) lepd meg őket étvágygerjesztő és látványos makaron
aperitiffel, amikor vendégül látod őket vacsorára, vagy rukkolj
elő vele édes levezetőként az étkezés végén, mintegy megkoronázva azt. Csakhogy nem szükséges egy vagyont kiadnod
makaronra, mert igenis el tudod készíteni Te magad!”
• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon

T.BÁLINT KIADÓ
2045, Törökbálint, Dózsa György u. 32.  Ingyenhívó a honlapon

szerző
Gordon Ramsay
cím
ÍZEK BŰVÖLETÉBEN
terjedelem
192 oldal

Ár: 5490,-

G
GASZTRONÓMIA

ordon Ramsay ma már nemzetközileg elismert séf. Könyvé
ben több mint 100, könnyed és fantasztikusan ízletes fogás
receptjét osztja meg velünk.

Amatőr szakácsként is teljes magabiztossággal kezdhetünk neki
Gordon Ramsay fantasztikus receptjeinek megvalósításához.
A könyvben találunk recepteket levesekhez, előételekhez, tésztákhoz, rizottókhoz, halakhoz, húsokhoz, szárnyasokhoz és vadakhoz.
Geoff Lung káprázatos fényképei megragadják a fogások elképesztő
könnyedségét és Gordon Ramsay szakácsművészetének lényegét.,
ami által ez a könyv felejthetetlen élményt nyújt mind a fejlődni
vágyó amatőr szakácsok, mind az igazi gourmet-k számára.

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon

jgy@t-balint.hu  www.tbkiado.hu 
www.facebook.com/tbkiado

szerző
Gordon Ramsay
cím
MENNYEI HALÉTELEK
terjedelem
224 oldal

Ár: 5950,-

GASZTRONÓMIA

G

ordon Ramsay a többszörös Michelin-csillagos sztár
séf a különlegesen könnyű, mégis intenzív ízvilá
gú fogásairól ismert. Miután a Passion For Flavour (Ízek
bűvöletében - T.bálint Kiadó, 2010) c. könyve elnyerte
a Glenfiddich Év Könyve díjat, figyelmét most azokra a
fogásokra irányítja, melyek a legkedvesebbek számára: a
halakra és a tenger gyümölcseire.
A könyv kifejezetten azokat a hobbi szakácsokat célozza meg,
akik eddig talán még soha nem tapasztalták azt az örömet és
dicsőséget, amit a tengeri fogások elkészítése okozhat.
Halételei gyorsan elkészíthetőek, egészségesek és rendkívül
változatosak, pontosan illeszkednek Gordon főzési stílusába,
melynek alapja a frissesség és a különlegesség.
• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 2000 Ft értékű ajándék örökkupon

T.BÁLINT KIADÓ
2045, Törökbálint, Dózsa György u. 32.  Ingyenhívó a honlapon

szerző
Michel Roux
cím
TÉSZTAVARÁZS
Sósan és édesen
terjedelem
303 oldal

Ár: 5950,-

GASZTRONÓMIA

C

supa könnyen elsajátítható recept található ebben a nagy
szerű gyűjteményben amely minden klasszikus tészta
receptet a lehető legegyszerűbben mutat be. A 3 Michelin
csillaggal rendelkező csúcsséf, Michel Roux tudása a klasszikus
francia iskolában csiszolódott.
Minden fejezet egy meghatározott tésztafélére épül és ennek az
alaptésztának az elkészítési technikáját lépésről lépésre mutatja be.
Lenyűgöző a szerző által felvonultatott klasszikus és modern, sós és
édes tészta receptek mennyisége és sokszínűsége.
Végig kitűnően illusztrált szakácskönyv, ami arra született, hogy
vezető szerepet töltsön be a tésztakészítés világában.

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 2000 Ft értékű ajándék örökkupon

jgy@t-balint.hu  www.tbkiado.hu 
www.facebook.com/tbkiado

szerző
Bíró Lajos
cím
SOK VAGYOK
Pofátlan ínyencségek,
botrányos finomságok
terjedelem
240 oldal

Ár: 5580,-

B
GASZTRONÓMIA

író Lajos a magyar gasztronómia vérbeli fenegyereke,
nagyszájú, okos és szórakoztató. Igazi „szakma-na
rkós”, a legtrendibb séfek izgága doyenje, és bár ő ezt
kikéri magának – bevallja, hogy nagyon élvezi.
Botrányos finomságai, pofátlan ínyencségei, 153 válogatott
receptje, életének izgalmas, olvasmányos sztorijai, szakmai
hitvallása, életfelfogása hamar meghódítják a mai hedonista
„krúdygyulákat” éppúgy, mint a divatos, sznob hobbiszakácsokat és a hétpróbás vagy éppen abszolút kezdő háziasszonyokat. Ezzel a könyvvel minden kétséged szertefoszlik, minden
kérdésedre választ kapsz, mielőtt a konyhába indulsz szerencsét próbálni – és ha már ott vagy, akkor is.

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 2000 Ft értékű ajándék örökkupon

T.BÁLINT KIADÓ
2045, Törökbálint, Dózsa György u. 32.  Ingyenhívó a honlapon

szerző
Neil Perry
cím
JÓL ENNI, JÓL LENNI
terjedelem
256 oldal

Ár: 5950,-

GASZTRONÓMIA

N

eil Perry, a televíziós műsoraiból a magyar közönség szá
mára is jól ismert, ausztrál sztárséf. Új könyvében saját,
legkedvesebb ételeinek receptjeiből ad pazar válogatást.
Azokból, amelyeket szabadidejében, otthon, családja és barátai
legnagyobb örömére rendszeresen készít.
Ez a könyv a békés, nyugodt, otthoni öröm-főzést dicsőíti, aminek Perry
akár a maga kedvére, egy hosszú nap után is képes nekiállni. Való
ban végtelenül egyszerű, ám annál fantasztikusabb ízharmóniákkal ismerteti meg olvasóit, amelyek kivétel nélkül bevált, kipróbált fogások.
A jóképű, „szolid macsó” Perry a könyv minden oldalán emlékezteti
olvasóit, hogy a főzés állandó örömforrás. A gyönyörű kötetet páratlan szépségű és hangulatú fotók teszik még különlegesebbé.
• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 2000 Ft értékű ajándék örökkupon

jgy@t-balint.hu  www.tbkiado.hu 
www.facebook.com/tbkiado

szerző
Hadarik Rita
cím
EGÉSZSÉGES ÍNYENCFALATOK
Finomságok lisztérzékenyeknek (is)
terjedelem
176 oldal

Ár: 3990,-

GASZTRONÓMIA

H

ogy miért ír valaki ilyen szakácskönyvet, amikor ő maga
nem érintett lisztérzékenységben? Egyszerű: mert Hadarik
Rita séfként, népszerű és hiteles bloggerként is meg akarja mu
tatni, hogy milyen finomságokkal, milyen simán és villámgyor
san lehet „életmód-váltani”.

Akár azért, mert élethosszig tartó diétára kell átállnia annak, akinek
leletei igazolják a gluténérzékenységet, azaz cöliákiát. Akár pedig azért,
mert „csak” egészségesebben szeretne étkezni, és a családját is szeretné
ebbe az irányba terelni. Lehetőleg mindezt úgy, hogy látszólag minden
maradjon a régiben: legyenek friss, ropogós kenyérfélék, gazdag levesek
laktató és változatos levesbetétekkel, zamatos főzelékek, pörköltek, sültek az imádott köretekkel és persze sütik, torták, nasik – ahogy eddig…

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon
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szerző
Horváth Judit
cím
SZERELMEM, CUPCAKE
Csészetorták díszmagyarban
terjedelem
208 oldal

Ár: 3990,-

GASZTRONÓMIA

A

jelenleg Angliában élő szerző könnyedén és gyorsan
elkészíthető, látványos és mennyei csészetortácskái (cup
cake-jei) mindenkit meghódítanak: sorra nyeri a rangos verse
nyeket, kupákat a leghíresebb magyar sütemények cupcake-re
való átültetésével, receptjei számos angol lapban jelennek meg
rendszeresen, népszerű, angol nyelvű blogja, a juditbakes.com
ízelítőül szolgál ennek a gyönyörű kis könyv-ékszernek a tartal
mát illetően is. Első magyar nyelvű süteményes könyvében így
vall magáról és szenvedélyéről:
„HA CUPCAKE-FÜGGŐSÉGEMRŐL ÉS SZENVEDÉLYEMRŐL
V ÉDŐBESZÉDET KELLENE TARTANOM VALAHA IS,
AZ VALAHOGY ÍGY HANGOZNÉK:
JUDIT VAGYOK, CUKRÁSZ ÉS IMÁDOK SÜTNI. A SÜTÉS SZÁMOMRA
NEMCSAK AFFÉLE HOBBI, HANEM AZ ÖRÖKSÉGEM.”

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon

jgy@t-balint.hu  www.tbkiado.hu 
www.facebook.com/tbkiado

szerző
Lucinda Scala Quinn
cím
ETETNI BOLONDULÁSIG
Férfi-éhség
terjedelem
272 oldal

Ár: 5950,-

R
ZENE

eceptek, túlélési technikák arra az esetre, ha szíved férfija
ira (férjed, fiaid, apósod, ki-ki folytathatja, saját családi vi
szonyainak megfelelően) rátörne az a bizonyos „férfi-éhség”.
Mert ugyebár a férfiak éhsége cseppet sem hasonlít a miénkre. Mi,
nők (többnyire) csendben szenvedünk tőle, ők zajosan, idegesen, türelmetlenül, morcosan, kacagva (de közben véresen komolyan), ám
egy biztos: NAGYON. Cserébe viszont minden ízes falatért, főleg,
ha még jó sok is, nagyon hálásak. Óh, nem úgy, hogy segítenek,
mosogatnak, rendet raknak, terítenek – hanem úgy, hogy „Kösz
Anya (vagy „drágám”), fincsi volt! Van még egy kis repeta?!” Elismerésük egy másik formája elsőre nem ismerhető fel, csak gyakorlott
fül számára: „Anyu, komolyan ennyi volt az ebéd (vacsora, reggeli)?!” – ez férfi nyelven annyit tesz: oké, hogy rajtunk kísérletezel,
finom is nagyon, de valami jó, masszív, megszokott kaja nincs is?!
• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 2000 Ft értékű ajándék örökkupon

ÖRÖKKUPON PROGRAM
KÖNYVBARÁTAINKNAK
www.tbkiado.hu
• Minden, listaáron 5500 Ft alatti vásárlás esetén 1000 Ft értékű vásárlási
kupont adunk ajándékba.
• Minden, listaáron 5500-11 000 Ft közötti vásárlás esetén 2000 Ft értékű
vásárlási kupont adunk ajándékba.
• Minden listaáron 11 000 Ft feletti vásárlás esetén 5000 Ft értékű vásárlási kupont adunk ajándékba.
• Az 1000 Ft-os kupon a következő, 3000 Ft feletti vásárlásnál váltható be.
• A 2000 Ft-os kupon a következő, 5500 Ft feletti vásárlásnál váltható be.
• A
 z 5000 Ft-os kupon a következő, 11500 Ft feletti vásárlásnál váltható be.
• Egy vásárlásnál egy kupon váltható be.
• Akciós termékekre a kuponok nem válthatóak be, akciós termékek vásárlása esetén is jár azonban kupon a fenti értékhatárok alapján.
• Az kuponok tetszőleges számú vásárlás esetén beválthatók, a kuponprogram megszüntetéséig érvényesek.

2013 január 1-jétől minden
megrendelést ingyenesen
szállítunk házhoz az ország
egész területén!

75.000 Ft feletti (listaáron
értendő) vásárlás esetén 45%
nagykereskedelmi árkedvezményt biztosítunk!*
*Részletek a www.tbkiado.hu-n

Szállítási feltételek
• a megrendelt könyveket a Magyar Posta Zrt. segítségével juttatjuk el kedves
megrendelőinknek.
• a megrendelést 3 munkanapon belül teljesítjük.
• a megrendelést munkanapokon 8h és 17h között szállítjuk le.
• a megrendelésről minden esetben elektronikus visszaigazolást küldünk
• mobiltelefonszámát minden esetben adja meg a kézbesítés megkönnyítése érdekében

jgy@t-balint.hu  www.tbkiado.hu 
www.facebook.com/tbkiado

szerző
Rob Jovanovic
cím
GEORGE MICHAEL
A poplegenda
terjedelem
240 oldal

Ár: 2990,-

G
ZENE

eorge Michael talány. A legnyitottabb és legtöbbet
nyilatkozó popsztárok egyike, aki ugyanakkor elszántan
védelmezi magánéletét. A Wham! 1981-es megalakulásától
a legmerészebb álmait is túlszárnyalva szegődött nyomába
hírnév és vagyon.
A Wham! hangzása fémjelezte az 1980-as évek zenei világát,
de miután 1986-ban felbomlott, Michael szólóénekesként még
többre vitte. Rob Jovanovic George Michaelről írt életrajza elemzi
Michael zenei teljesítményét és stílusteremtő videóit, többek
között a 2006-os turnét dokumentáló anyagot.
„MICHAEL ÉLETÚTJÁT KELLŐ TISZTELETTEL TÉRKÉPEZI FEL
AZ ÍRÓ, AKI TELJESEN TISZTÁBAN VAN A TÖRTÉNET
HŐSÉNEK ÉRTÉKEIVEL.” (RECORD COLLECTOR)

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon

T.BÁLINT KIADÓ
2045, Törökbálint, Dózsa György u. 32.  Ingyenhívó a honlapon

szerző
Kerekes György
cím
JAZZPORTRÉK 1.
A kezdetektől
az ötvenes évekig
terjedelem
432 oldal

Ár: 5990,-

K

erekes György nagy sikerű 3 részes Jazz portrék sorozatá
nak első kötete. Új külsővel, változatlan tartalommal!
„TANÚSÍTOM, HOGY A MEGISMERT ANYAG SZAKMAI
SZEMPONTBÓL KIFOGÁSTALAN. E TÉMÁBAN ILYEN

NAGYSZABÁSÚ, ALAPOS ÉS RÉSZLETES MUNKA ÉVTIZEDEK ÓTA NEM

ZENE

JELENT MEG MAGYAR NYELVEN.” (Deseő Csaba, hegedűművész)
„(…) BIZTOS VAGYOK BENNE, HOGY A JAZZ-ZENÉVEL
FOGLALKOZÓ MAGYAR KIADVÁNYOK KÖZÖTT
ALAPMŰKÉNT FOGJÁK SZÁMON TARTANI E HÁROM
KÖTETET.” (Horváth Kornél, dobművész)

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 2000 Ft értékű ajándék örökkupon

jgy@t-balint.hu  www.tbkiado.hu 
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szerző
Kerekes György
cím
JAZZPORTRÉK 2.
Az ötvenes évektől az
ezredfordulóig
terjedelem
544 oldal

Ár: 6990,-

K

erekes György nagy sikerű 3 részes Jazz portrék sorozatá
nak második kötete. Új külsővel, változatlan tartalommal!

„KEREKES GYÖRGY BARÁTOM JAZZPORTRÉK CÍMŰ KITŰNŐ KÖNYVÉ

GASZTRONÓMIA
ZENE

NEK ELSŐ KÖTETE MÉLTÁN GAZDAGÍTJA KÖNYVTÁRAMAT. A MÁSODIK
KÖTET IS OLYAN MUNKA, MELY SEGÍTI ÉS MEGERŐSÍTI AZT A GONDO
LATOT ÉS EGYBEN ÉLETFORMÁT, AMIT A MUZSIKA JELENT SZÁMOMRA.”
(Binder Károly zeneszerző, zongoraművész)
„MINŐSÉG, IGÉNYESSÉG, APRÓLÉKOSSÁG, ESZTÉTIKUM
ÉS RAJONGÁSSAL TELI, ELFOGULATLAN HITELESSÉG.
MUZSIKUSNAK, HALLGATÓNAK ÉS NEM UTOLSÓSORBAN A MŰFAJNAK
FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉK E KÖNYV. KÖSZÖNJÜK!”
(Fekete-Kovács Kornél trombitaművész,)

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 2000 Ft értékű ajándék örökkupon
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szerző
Magyar Gábor
cím
PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR
Rendhagyó kézikönyv
terjedelem
336 oldal

Ár: 3490,-

A
PÉNZÜGY

Pénzügyi Navigátor című könyv illetve előzménye ,
a Pénzügyek a Gazdaságban című kötet 1993 óta az
egyik legnagyobb példányszámban elkelt pénzügyi témá
jú könyv Magyarországon, mely mind a szakmai közön
ség, mind a széles értelemben vett érdeklődő tetszését
elnyerte.
Két érdekes példa, mely jelzi, hogy a könyv sikerrel ötvözi
a szakmai tartalmat és a közérthető stílust. Alexander von
Lámfalussy, az euró atyja, az MTA külső tagja előadást tartott
a Mindentudás Egyeteme keretében és az előadáshoz kapcsolódó bibliográfiában a Pénzügyek a gazdaságban című kötet is
szerepelt. Egészen más típusú érdeklődőnek tekinthető az RTL
Klub Survivor című sorozatának szereplője, aki a „Kedvenc
könyv” kérdésre a Pénzügyi navigátor című kötetet említette.
• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon
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szerző
Kelemen József
cím
A PÉNZ BESZÉL
terjedelem
160 oldal

Ár: 1790,-

V
PÉNZÜGY

ajon a gazdagság pusztán szerencse kérdése? Az
anyagi függetlenség csak néhány kiválasztottnak
juthat osztályrészül? Ezekre a kérdésekre a válasz egyér
telműen: NEM!
A szegénység a közhiedelemmel ellentétben nem maradandó, hanem átmeneti állapot – ha tudjuk hogyan kezeljük. A
jólét nem kiváltság, és nem is szerencse kérdése. A gazdagság
ugyanis alapvetően önmagunkból fakad: a gondolkodásmódunkból és az érzelmi viszonyulásunkból. E két sík pedig – az
emocionális és a racionális – tudatosan irányítható annak érdekében, hogy megszerezhessünk mindent, amire szükségünk
van, vagy amire vágyunk. Ez a könyv egyedülálló módon oszlat
el jó néhány tévhitet a gazdagsággal kapcsolatban, miközben új
alapokra helyezi a pénzhez való érzelmi viszonyulást.
• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon

T.BÁLINT KIADÓ
2045, Törökbálint, Dózsa György u. 32.  Ingyenhívó a honlapon

szerző
Edwin Lefévre
cím
EGY SPEKULÁNS F ELJEGYZÉSEI
terjedelem
256 oldal

Ár: 4990,-

A
PÉNZÜGY

z Egy spekuláns feljegyzései Jesse Livermore, a legendás
amerikai spekuláns regényes életrajza.

Az eredetileg 1923-ban megjelent könyv nemcsak lebilincselő és
szórakoztató olvasmány: a spekuláció művészetének klasszikus tankönyve. Befektetők nemzedékei forgatták haszonnal, mint a spekulációs hibák, trükkök, fortélyok kiapadhatatlan tárházát. Nem véletlen,
hogy egy körkérdés során a jelen kiemelkedő amerikai alapkezelői
közül legtöbben ezt a könyvet jelölték meg, mint legfontosabb, ma is
nélkülözhetetlen tőzsdei irodalmat.
A livermore-i spekulációs módszer azért lehet időtálló, mert abból
indul ki, hogy a spekuláció alapvető feltételei minden korban változatlanok, hiszen az emberi természet nem változik.
• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon

jgy@t-balint.hu  www.tbkiado.hu 
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szerkesztő
Lawrence A. Cunningham
cím
WARREN BUFFETT JELENTI
Leckék befektetőknek és
vállalatvezetőknek
terjedelem
292 oldal

Ár: 5490,-

W
PÉNZÜGY

arren Buffett kétségkívül az elmúlt fél évszázad legsike
resebb gyakorló befektetője..

Elismert piaci szereplő, akinek befektetési filozófiája kiállta az idő
próbáját: az 1973-as olajválság, az 1987. októberi „fekete hétfő”, az
1990-es évek végének technológiai lufija és annak kipukkadása, a
2008-as összeomlás mind-mind olyan piaci sokk, amelyből Buffett és
vállalata, a Berkshire Hathaway eredményesen jött ki.
Ötven éven át nem tart ki a szerencse, egy-két jól sikerült húzással
nem lehet a részvénypiaci indexeket tartósan felülteljesíteni, ehhez
több kell – olyasvalami, amiért a szerző méltán érdemelte ki az
„omahai bölcs” elnevezést.

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon
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szerző
Benjamin Graham
cím
AZ INTELLIGENS BEFEKTETŐ
Befektetések klasszikusai
sorozat
terjedelem
520 oldal

Ár: 6990,„Eha is írtak!” – ezekkel a szavakkal méltatta Warren Buffet,

gyértelműen a legjobb könyv amit a befektetésekről vala

PÉNZÜGY

a világ legnagyobb befektetési guruja tanárának és mentorának
örök érvényű pénzügyi bibliáját.
Graham többször, utoljára 1973-ban dolgozta át munkáját. Jason
Zweig pénzügyi szakíró 2003-ban lábjegyzetekkel egészítette ki
Graham eredeti szövegét, illetve minden fejezethez kommentárokat
írt.
Könyve nem azoknak szól, akik azt szeretnék megtudni, hogy miként lehet a pénzügyi piacokon egy hónapon, egy éven vagy akár
három éven belül meggazdagodni. Éppen ellenkezőleg, azok fogják
a legnagyobb haszonnal forgatni, akik nem spekulánsként, hanem
intelligens befektetőként tevékenykednek.
• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 2000 Ft értékű ajándék örökkupon
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szerző
Philip Fisher
cím
KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK
– RENDKÍVÜLI PROFITOK
Befektetések klasszikusai
sorozat
terjedelem
272 oldal

Ár: 5490,-

A
PÉNZÜGY

széles körben ismert és elismert Philip Fisher minden
idők legbefolyásosabb befektetői közé tartozik. Be
fektetési filozófiáját korunk pénzügyi szakemberei közül
sokan „szentírásnak” tekintik.
Befektetési elveit Fisher a Közönséges részvények – rendkívüli profitok című könyvében vetette papírra, amelyet 1958-as
megjelenésétől mind a mai napig kihagyhatatlan alapműnek
számít.
„(…) TALÁLKOZÁSUNKKOR AZ EMBER ÉS AZ ÖTLETEI EGYARÁNT
LENYŰGÖZTEK. HA PHIL MÓDSZEREINEK ALKALMAZÁSÁVAL
MÉLYREHATÓAN MEGÉRTJÜK A VÁLLALATOK ÉS AZ ÜZLET MŰKÖ
DÉSÉT, INTELLIGENS BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEKET
HOZHATUNK” (Warren Buffett)

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon

T.BÁLINT KIADÓ
2045, Törökbálint, Dózsa György u. 32.  Ingyenhívó a honlapon

szerző
Valerie Geller
cím
A SIKERES RÁDIÓ
A hallgatóság megszerzésének, megtartásának és
növelésének titkai
terjedelem
352 oldal

Ár: 4990,-

V
MARKETING

ALERIE GELLER, a nemzetközileg elismert rádiós szak
tanácsadó vezető rádióadókkal és az elektronikus
médiában fontos vállalatcsoportokkal dolgozik együtt az
Egyesült Államokban és szerte a világon.
A SIKERES RÁDIÓ új és jelentős mértékben átdolgozott kiadásában az olvasó minden részletre kiterjedő és mélyreható
képet kap arról, minként lehet sikereket elérni a rádiózás egyes
területein. Valerie Geller a szakmát gyakorlóknak és most
tanulóknak egyaránt felbecsülhetetlen értékű eszköztárat nyújt
a rádiózás digitális korszakának hajnalán. A rádiózás új korszaka köszönt ránk, ami minden eddiginél nagyobb formátumú
kommunikációs személyiségeket, műsorigazgatókat és menedzsereket követel. Ennek a célnak a megvalósításához nyújt e
könyv rendkívül értékes segítséget.
• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon

jgy@t-balint.hu  www.tbkiado.hu 
www.facebook.com/tbkiado

szerkesztő
Dr. Bíró Péter
cím
MARKETING NÉLKÜL
NEM MEGY!
Gyakorlati kézikönyv kis- és
középvállalkozásoknak
terjedelem
272 oldal

Ár: 3490,-

H
MARKETING

a Ön udvarolt valaha, házasságban él, felelt az órákon,
érettségi vizsgán kellett megfelelnie, beszámolt főnöké
nek, akkor Ön már volt marketinges szituációban. Önnek el
kellett adnia egyéniségét, tudását, teljesítményét.
„A marketing nem minden, de minden marketing” – ez nemcsak
szakmai meggyőződése, de életszemlélete is a „Marketing nélkül nem
megy” c. kötet szerkesztőjének, aki több évtizedes gyakorlati tapasztalat és oktatói múlt alapján egyre kétségbevonhatatlanabbnak tartja
ennek igazságát. A kötet közérthető nyelven íródott, világos szerkezetben, konzultációs lehetőséget is kínálva a szerzőkkel. A cél az volt,
hogy kifejezetten olyanok számára nyújtson segítséget, akik a benne
foglaltakat a napi üzleti tevékenységükben alkalmazni szeretnék.

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon
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szerkesztő
Dr. Bíró Péter
cím
CÉGVEZETÉS ÉS MARKETING
AZ E-KORBAN
Kis- és középvállalkozások
újratöltve
terjedelem
304 oldal

Ár: 3490,-

S
MARKETING

okan hiszik, hogy az e-kor nem más, mint hogy jobb,
új eszközökkel dolgozhatunk. A legfontosabb különbség
bennünk van: az új eszközökhöz nekünk is változni kell.

Olvasta, hogy választásokat nyertek a Facebookkal? Hallotta, hogy
vállalatok tevékenységüket a számítástechnika segítségével irányítják,
hogy minimalizálják a tévedéseket? Tudta, hogy a reklámköltségek
hatékonysága ma már jól mérhető? Ön alkalmazza ezeket a módszereket?
Kötetünket a kkv-szektor tulajdonosainak, vezetőinek, vezető beosztású dolgozóinak ajánljuk, akik elég bátrak, hogy kérdezzenek, elég
kíváncsiak, elég nyitottak, hogy az új ismereteket befogadják, és elég
nagy az elszántságuk, hogy az új ismereteik alapján változtassanak.
Nekik tudunk segíteni!
• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon
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szerző
Dr. Bíró Péter
cím
MENEDZSERMŰVÉSZEK,
MŰVÉSZMENEDZSEREK
33 sikertörténet
terjedelem
276 oldal

Ár: 3990,„AZ ÜZLETI SIKER MA MÁR NEMCSAK AZON MÚLIK,
HOGY A CÉG, VAGY A MÁRKÁJA MEGHATÁROZOTT HELYET FOG
LALJON EL A POTENCIÁLIS VEVŐK FEJÉBEN,
HANEM ENNÉL TÖBBET KELL TUDNI NYÚJTANI, MEG KELL, HOGY
ÉRINTSE AZ EMBEREK SZÍVÉT IS, SŐT A LELKÉT IS.

MARKETING

MITŐL SZERETNEK AZ EMBEREK EGY-EGY CÉGET, INTÉZMÉNYT,
ILLETVE EGY-EGY MÁRKÁT JOBBAN,
MINT A MÁSIKAT? NOS, ERRE A KÉRDÉSRE VÁLASZOL
BÍRÓ PÉTER KÖNYVE AZZAL, HOGY SOKAK ÁLTAL ISMERT GAZDA
SÁGI ÉS KULTURÁLIS VÁLLALKOZÁSOK BELSŐ
TITKAIBA AVATJA BE AZ OLVASÓT.
A KÖNYV MINDEN KÍVÁNCSI EMBER SZÁMÁRA
ÉRDEKES ÉS HASZNOS OLVASMÁNY.”
(Rekettye Gábor, egyetemi professzor)

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon
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szerző
Diane Pearson
cím
CSÁRDÁS
terjedelem
496 oldal

Ár: 3990,-

D
KÜLÖNLEGESSÉG

iane Pearson regénye irántunk, magyarok iránt érzett
szenvedélyéből született. Ebből az ihletből a zsidó gyö
kerű Ferenc, a Rácz-Rassay és a Káldy család tablóképszerű
történetének vonulatai bontakoznak ki.
A regényt olvasva önmagunkról is többet tudunk meg. Kiderül, hogy ma, a XXI. század második évtizedében, a gazdasági
válságok, a szétesni készülő világok, a szétziláltság háborúiban
vannak-e még elsírni való könnyeink, van-e bennünk vágy, hogy
sokadszor is szembesüljünk a szembesülhetetlennel.
„EZT A TÖRTÉNETET NEM KÖNNYŰ ELFELEJTENI.
NAGYSÁGRENDILEG AZ »ELFÚJTA A SZÉL…«
MÉRCÉJÉVEL MÉRHETŐ.” (Sunday Mirror)

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon
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szerzők
Tallós Andrea, Kálmán Tamás,
Nagy Zoltán
cím
HALI – KÍVÁNJ HÁRMAT!!
CD-melléklettel
terjedelem
20 oldal

Ár: 1990,-

I
KÜLÖNLEGESSÉG

smered Halit? Még nem? Akkor itt az ideje, hogy meg
ismerd a halacskát, akinek saját magának válnak valóra
álmai!
Hali, a kis aranyhal még sosem látott eszkimó jégkunyhót,
sosem volt játszótéren, vagy a tündérek várában, de e könyvecskében mégis valóra válnak kívánságai, sőt, kalandjai során
még barátságokat is köt a hó és a víz világában.
A mese mellékletében megtalálod a Kánaán együttes tagjai
által elkészített, nagy sikerű Hógolyóbolygó című CD-t 16
gyönyörű mesedallal.

• Interneten rendelve: – 10%
• Ingyenes kiszállítás az ország minden pontjára 72 órán belül!
• 1000 Ft értékű ajándék örökkupon

ÖRÖKKUPON PROGRAM
KÖNYVBARÁTAINKNAK
www.tbkiado.hu

GASZTRONÓMIA

• Minden, listaáron 5500 Ft alatti vásárlás esetén 1000 Ft értékű vásárlási
kupont adunk ajándékba.
• Minden, listaáron 5500-11 000 Ft közötti vásárlás esetén 2000 Ft értékű
vásárlási kupont adunk ajándékba.
• Minden listaáron 11 000 Ft feletti vásárlás esetén 5000 Ft értékű vásárlási kupont adunk ajándékba.
• Az 1000 Ft-os kupon a következő, 3000 Ft feletti vásárlásnál váltható be.
• A 2000 Ft-os kupon a következő, 5500 Ft feletti vásárlásnál váltható be.
• A
 z 5000 Ft-os kupon a következő, 11500 Ft feletti vásárlásnál váltható be.
• Egy vásárlásnál egy kupon váltható be.
• Akciós termékekre a kuponok nem válthatóak be, akciós termékek vásárlása esetén is jár azonban kupon a fenti értékhatárok alapján.
• A kuponok tetszőleges számú vásárlás esetén beválthatók, a kuponprogram megszüntetéséig érvényesek.

2013 január 1-jétől minden
megrendelést ingyenesen
szállítunk házhoz az ország
egész területén!

75.000 Ft feletti (listaáron
értendő) vásárlás esetén 45%
nagykereskedelmi árkedvezményt biztosítunk!*
*Részletek a www.tbkiado.hu-n

Szállítási feltételek
• a megrendelt könyveket a Magyar Posta Zrt. segítségével juttatjuk el kedves
megrendelőinknek.
• a megrendelést 3 munkanapon belül teljesítjük.
• a megrendelést munkanapokon 8h és 17h között szállítjuk le.
• a megrendelésről minden esetben elektronikus visszaigazolást küldünk
• mobiltelefonszámát minden esetben adja meg a kézbesítés megkönnyítése érdekében

