Vi bjuder in till antologin
”Famna feminint ledarskap”!

– Hjärtats intelligens spelar en allt större roll i affärsvärlden. Nu söker vi kvinnliga
entreprenörer som vill vara med och bidra med sina egna erfarenheter i antologin
”Famna feminint ledarskap” som förlaget lanserar i oktober i år, berättar Josefin
Lassbo, ny förläggare på Förlagshuset Siljans Måsar.
Förlaget är Sveriges ledande bokförlag inom existentiell litteratur med svenska författare. I år firar det
elva år på marknaden och har därför tagit fram ett nytt koncept i form av högkvalitativa och relevanta
antologier där ”Famna feminint ledarskap” kommer som nummer ett i denna serie.
Visionen är att beskriva det högaktuella men svårfångade begrepp som ”feminint ledarskap” innebär.
Alla talar om det, men vad betyder det i praktiken? Det är ni som är experterna! Vi hoppas kunna
samla så många olika facetter av den här glimrande diamanten som möjligt, för att förmedla en
komplett bild samt ge så djup förståelse som möjligt till läsaren.
– Vår målsättning är att göra en vacker designbok som du verkligen kan vara stolt över att medverka i,
och som stärker ditt varumärke. Vi har bjudit in en aktuell konstnär som tar fram omslagsbilden. Det
är kostnadsfritt att medverka, och du åtar dig endast att köpa in egna säljexemplar till rabatterat
inköpspris, berättar Josefin Lassbo.
Känner du dig kallad? Har du ett budskap att förmedla inom detta ämne eller egen erfarenhet du vill
dela med dig av? Vill du bidra till en ökad förståelse för de nya förhållningssätt som spirar och växer i
takt med att gamla strukturer faller. Vill du vara med i ett systerskap där du finner gemenskap och
stöd och där vi hjälper varandra att växa och utvecklas? I så fall är det dig vi söker!
Så här går det till:
Skriv en synopsis på max 1 500 tecken (utan blanksteg) plus titel.
Skicka även med en kort författarpresentation (3 rader), eventuell
webbadress samt ett högupplöst porträtt av dig, till:
josefin@siljansmasar.com, senast den 31 maj 2019.
Detaljerad manual finner du på: siljansmasar.com.
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