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El Codi dels Diners
Aconsegueix la teva llibertat financera 

Raimon Samsó

El Codi dels Diners® revela allò que mai no han ensenyat a  
l’escola, a la universitat o a casa sobre els diners: com dominar  

la propia economia, fer-la prosperar i ser lliure.

El gran èxit editorial, ara actualitzat. La millor inversió que pots  
fer és en tu mateix incrementant la teva cultura financera!
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Vols arribar a la independència financera? T’agradaria augmentar els teus ingressos en un any? 
Vols conèixer els secrets dels emprenedors d’èxit? El Codi dels Diners® conté tot el que necessi-
tes saber per assolir la teva llibertat financera:

• El que ningú t’ha ensenyat sobre els diners 
• La intel·ligència financera aplicada 
• Com superar els temps de crisis 
• Invertir o apostar?
• El vocabulari de la riquesa 
• Com convertir el teu talent en ingressos 
• Les 10 habilitats imprescindibles de l’emprenedor 
• El deute òptim i el pèssim 
• La novena meravella del món: els ingressos passius 
• La gestió rendible del teu temps 
• Comença en petit, pensa en gran

«La informació que et revelarà aquest llibre està més vigent que mai, perquè a Europa, i 
sobretot al sud del continent, li espera un futur ben fosc. La gent no té ni idea de quant ha de 
canviar si vol sobreviure econòmicament. Esperen un miracle impossible. Continuen esperant 

que els polítics els resolguin el problema sense saber que no els interessen els seus  
problemes econòmics.»

Tasta el llibre

Raimon Samsó

És llicenciat en Ciències Econòmiques, coach per a emprenedors i autor d’onze llibres de desen-
volupament personal i de sis llibres electrònics. És director de l’Insti-
tuto de Expertos, on entrena grups de professionals per obtenir el 
màxim rendiment i els millors resultats.
Va treballar en multinacionals i bancs durant quinze anys, fins que va 
abandonar un tipus de feina que ja no quadrava amb els seus valors 
i va començar des de zero com a coach, escriptor i conferenciant. 
Avui és reconegut com l’autor de referència per als emprenedors que 
desitgen crear projectes amb ànima.
Entre els seus llibres, sovint amb diverses reedicions, destaquen Ma-
nual de prosperidad, El maestro de las cometas, Cita en la cima: el método de los deseos cumpli-
dos, Cien preguntas que canviarán tu vida en menos de una hora, i les novel·les Dos almas geme-
las i Juntos. Col·labora en l’espai «Com tenir feina» del programa L’ofici de viure de Gaspar 
Hernández a Catalunya Ràdio. I escriu en les revistes Essencial, De Dona i el suplement Setmanal 
d’El País.

Amplia la informació a:
www.raimonsamso.com 
www.elcodigodeldinero.com 
www.institutodeexpertos.com.
www.coachingparamilagros.com
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http://www.angleeditorial.com/tasts/CodiTast.pdf

