22 maj 2015

PRESS RELEASE: Svensk finalist i The 2015 International Book Awards, USA
Livskvalitetskonsulten Pia Webbs bok Improve Your Own Quality of Life the Swedish way har idag utnämnts som
finalist under kategorin Motiverande självhjälpsbok av The International Book Awards i USA. Boken som förändrat
människors liv har nyligen kommit ut på svenska med titeln Förbättra livet på ditt sätt. Grundstommen i boken är
ett kraftfullt coachningsverktyg som Pia Webb själv har utvecklat. Verktyget ger läsaren kraften att kunna ta
kontrollen över sitt liv, ett steg i taget.
"A BIG Congratulations to all of the Winners and Finalists of our 6th Annual International Book Awards. Over 1200
books from 15 countries were entered into this year's competition. We will continue to celebrate excellence in indie
and mainstream publishing now and in the future!" — Jeffrey Keen, President & CEO, i310 Media Group, Los Angeles
Pia Webb har skapat ett coachingverktyg utifrån sina egna erfaranheter i livet som idag har varit grunden till att
personer lyckats ta kontrollen över sina liv – allt från en narkoman till företagsledare. Det är ett unikt verktyg som är
så "genialiskt i sin enkelhet att den går att applicera på livets alla delar, från relationer till jobb och karriär " (citat
från Maria Torshall, chefsredaktör för tidningen Hälsa).
Pia Webbs livscoachingsfilosofi är unik och extremt kraftfull. Med sin bok inspirerar hon läsaren att förstå att allt är
möjligt och att våga, "att allting är möjligt har Pia bevisat. Nu är det bara upp till dig att låta dig inspireras,
bestämma dig och skrida till verket" (citat från Niklas Delmar, VD 4potentials).
Om The 2015 International Book Awards
The International Book Awards are specifically designed to be a promotional vehicle for authors and publishers to
launch their careers, open global markets and compete with talented authors and publishers throughout the world.
Läs mer här: http://www.internationalbookawards.com/2015pressrelease.html
Om Pia Webb
Anledningen till varför Pia Webb brinner för människors välbefinnande och organisationers framgång beror på att
hon har mött framgång, motgång och sorg. Hennes affärsmässiga erfarenheter innefattar bl.a. hur man styr upp
företagsverksamheter som resulterar i snabb och kraftig tillväxt, privata erfarenheter av att genomgå den värsta
smärtan en förälder kan gå igenom samt uthärda en mindre utbrändhet. Ur upplevelserna har hon tagit med mig
praktisk kunskap om vad människor behöver för att må bra. Lärdomarna resulterade i Webbs livskvalitetsmodell©,
som idag är grundstommen i hennes livscoachingfilosofi och konsultverksamhet. Pia Webb är ekonom med en 1-årig
certifierad livs- och karriärcoachutbildning i botten (ackrediterad av EMCC på senior Practitionernivå). Hon har
inspirerat tusentals männsikor i England och framgångsrikt coachat många företagsledare och näringslivstoppar
både i Sverige och utomlands. Hon hävdar att alla kan göra något för att hitta motivationen till att ta kontrollen över
livet, ett steg i taget. Hennes styrka är att få personen att just hitta sin motivation, utifrån sina egna förutsättningar.
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