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Kolekcje eJournal
Mając 50-letnie doświadczenie w wydawaniu czasopism, Emerald nadal angażuje się w tworzenie
wysokiej jakości recenzowanych treści międzynarodowych służących badaczom, studentom
i praktykom. Kolekcje Emerald eJournal łączą w sobie dyscyplinę badawczą z pragmatyką, oferując
najbardziej istotne tematy od wiodących myślicieli w poszczególnych dziedzinach.

Proste i elastyczne podejście do budowania własnej
kolekcji eJournal
Poszczególne biblioteki i konsorcja mogą zdecydować się na zakup całej Kolekcji eJournal w ramach dostępu
eJournals Premier lub zakupić wybrane zasoby dzięki dedykowanym kolekcjom tematycznym eJournal Subject
Portfolio lub eJournal Subject Collections.

eJournals Premier

Kolekcja
Management
eJournal

Ponad 160 000 artykułów z ponad
300 czasopism, ta wysokiej jakości kolekcja
zapewnia dostęp do wszystkich aktualnych treści
oraz wybranych materiałów archiwalnych.

Kolekcja
specjalistyczna
eJournals

Będąc uznanym liderem
w dziedzinie badań
poświęconych zarządzaniu,
oferujemy wszechstronną
kolekcję ponad 200 czasopism,
która uwzględnia zagadnienia
związane z wszelkimi aspektami
zarządzania.

Zarządzanie
polityką publiczną
i ochroną
środowiska

Turystyka,
hotelarstwo
i gastronomia

Skuteczne zarządzanie
budżetami i dopasowywanie
zasobów poprzez wybieranie
jedynie tych obszarów
tematycznych, które dotyczą
Państwa instytucji.

Badania
na temat zasobów
ludzkich, uczenia
się i organizacji

Zarządzanie
informacjami
i wiedzą

Każda z kolekcji, opracowana
dzięki dużemu zaangażowaniu
środowisk naukowych
w poszczególnych dziedzinach,
poświęcona jest publikowaniu
najnowszych badań tematycznych
wiodących w swojej
dziedzinie.
Opieka
zdrowotna
i społeczna

Biznes,
zarządzanie
i strategia

Marketing

Zarządzanie
nieruchomościami
i istniejącą
infrastrukturą

Kolekcja
tematyczna eJournal

Działalność
operacyjna,
logistyka i jakość

Edukacja

Inżynieria
Bibliotekoznawstwo

Rachunkowość,
ﬁnanse i ekonomia

Co obejmuje twoja prenumerata?
Bezpłatny dostęp

Dożywotni dostęp

Użytkownicy uzyskają bezpłatny
dostęp do wybranch archiwalnych
treści na okres dożywotniej
prenumeraty.

Dożywotni dostęp do treści
opublikowanych w okresie
obowiązywania prenumeraty,
nawet gdy prenumerata wygaśnie.

Recenzowane

Wpływowi autorzy

Wszystkie czasopisma Emerald
są recenzowane w sposób poufny
i anonimowy (sieć ponad 10 000
członków EAB).

Wszystkie spośród najlepszych 100 uczelni
biznesowych na świecie współpracują
z autorami publikacji w czasopismach
i książkach oferowanych przez Emerald*.

Wysoce cytowane

Międzynarodowe
W 2015 r. zasoby Emerald zawierały
prace ponad 25 000 autorów z ponad
120 krajów.

Czasopisma Emerald były cytowane
ponad 130 000 razy w 2015 r., czyli
o 18% częściej niż w 2014 r.

Wysoko oceniane
Clarivate

Analytics

Stały wzrost

Ponad 260 czasopism Emerald znajduje
się w wykazie Web of Science™.
90% czasopism znajdujących się
w wykazie Journal Citation Reports®
zwiększyło liczbę cytowań w 2015 r.

Ponad

160 000
artykułów
z ponad 300
czasopism do
końca 2017 r. –
we wszystkich
kolekcjach
eJournal.

Emerald wyprzedził rynek – wskaźnik
IF za rok 2015 wzrósł dla 72% naszych
indeksowanych czasopism.
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Czasopisma znajdujące się na wykazie
Journal Citation Reports® obejmują prawie
40 różnych obszarów tematycznych.
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W 2015 r. sześć czasopism otrzymało
wskaźnik IF powyżej 2,000 – dwukrotnie
wyżej niż wydania z 2014 r.
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Ponad

12 000
artykułów
do publikacji
w 2017 r. we
wszystkich
kolekcjach
eJournal.

6%
wzrost liczby
artykułów
w 2017 r.
w porównaniu
do 2016 r.

Łatwość wyszukiwania i dostępność

Ponad 190 czasopism Emerald
znajduje się w wykazie Emerging
Sources Citation Index.

95 spośród najlepszych
100 uczelni biznesowych
na świecie według rankingu
FT z 2016 r.
to klienci ﬁrmy
Emerald*

Ponad 260 czasopism Emerald
znajduje się w wykazie Scopus.
Stale rosnąca liczba tytułów
indeksowanych; wzrost o 11% od
2014 r. do 2015 r.

Artykuły
eJournal
zostały
pobrane
28 milionów
razy w 2015 r.

Nowo dodane czasopisma
The international scholarly journal of the
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Według globalnego rankingu MBA opublikowanego w 2016 r. przez Financial Times – FT 100.

Kolekcja eJournals w dziedzinie zarządzania
Wiodąca pozycja w dziedzinie badań nad zarządzaniem
Wydawnictwo Emerald posiada bogate doświadczenie w zakresie badań dotyczących zarządzania.
Od wielu lat jesteśmy uważani za lidera w tej dziedzinie, a wielkość naszej kolekcji pozwala nam
nieprzerwanie zapewniać istotną pomoc naukową studentom, badaczom i praktykom biznesu
uczącym się i studiującym w tym obszarze.

Tytuły znajdujące się w wykazie Journal Citation Reports®:
• International Journal of Manpower – wydawany we współpracy z IZA (Instytut Ekonomii
Pracy), autorami prac są członkowie EAB z London School of Economics (Wielka Brytania)
oraz Uniwersytetu w Bonn (Niemcy).
• Accounting, Auditing & Accountability Journal – stale w czołówce dziesięciu najlepszych
czasopism rachunkowych na świecie, wskaźnik IF 1,911.
Artykuły z wiodących instytucji: Cornell University (USA), University of Cambridge
(Wielka Brytania) oraz London School of Economics and Political Science (Wielka Brytania).
Tematyka: Zintegrowana sprawozdawczość, rachunkowość, zrównoważony rozwój,
przyjmowanie MSSF oraz odpowiedzialność społeczna biznesu.

Rachunkowość,
ﬁnanse i ekonomia
13 800 artykułów
z 39 czasopism
2,3 miliona pobrań
w ubiegłym roku
19% wzrostu
pobrań od 2014 r.
82% tytułów
w ESCI*

Biznes, zarządzanie
i strategia
20 400 artykułów
z 55 czasopism
4,5 miliona pobrań
w ubiegłym roku
18% wzrostu
pobrań od 2014 r.
67% tytułów

78% tytułów

w ESCI*

w Scopus

82% tytułów
w Scopus

Tytuły znajdujące się w wykazie Journal Citation Reports®:
• Management Decision – pierwsze czasopismo Emerald o wskaźniku IF 1,134.
• Journal of Service Management – czasopismo to o wskaźniku IF wynoszącym 2,233 jest
cytowane wcześnie i często.
Cechy: Analizy przypadków obejmują niektóre z najbardziej rozpoznawalnych światowych
marek, jak Airbnb, Nespresso, Nokia, McDonalds, IBM oraz Procter & Gamble.
Tematyka: Strategia, przedsiębiorczość, odpowiedzialność społeczna i globalna,
biznes międzynarodowy, przemiany w gospodarkach wschodzących.

Tytuły znajdujące się w wykazie Journal Citation Reports®:
• Journal of Managerial Psychology – posiada wskaźnik IF 1,136 i jest stale wydawane od
ponad 30 lat. Zajmuje się społecznym oddziaływaniem psychologii w zarządzaniu.
• Leadership and Organization Development Journal – czasopismo uzyskało pierwszy
wskaźnik IF w 2014 r., jego redaktorem jest prof. Marie McHugh, która jest dziekanem
Ulster Business School i byłą prezes wykonawczą British Academy of Management.

Badania na temat zasobów
ludzkich, uczenia się
i organizacji
16 800 artykułów
z 25 czasopism

3,3 miliona pobrań

Artykuły z wiodących organizacji: Harvard University (USA), Cass Business School
(Wielka Brytania), Stanford University (USA) oraz University of Cambridge (Wielka Brytania).

w ubiegłym roku
15% wzrostu
pobrań od 2014 r.

Tematyka: Zarządzanie pracownikami zagranicznymi, strategiczne zarządzanie kadrami,
szkolenia i rozwój, zagadnienia równości i różnorodności, teoria przywództwa i organizacji,
zmiana i zachowania.

100% tytułów

100% tytułów

w ESCI*

w Scopus

Zarządzanie informacjami
i wiedzą
7500 artykułów
z 12 czasopism

Tytuły znajdujące się w wykazie Journal Citation Reports®:
• Internet Research – czasopismo o wskaźniku IF 1,661, jako pierwsze użyło
wyrażenia „World Wide Web” wymyślonego przez Sir Tima Bernersa-Lee.
• Journal of Knowledge Management – najstarsze i najbardziej autorytatywne
czasopismo akademickie w dziedzinie zarządzania wiedzą.

1,4 miliona pobrań
w ubiegłym roku
21% wzrostu
pobrań od 2014 r.

*

Redaktorzy z wiodących organizacji: Syracuse University (USA), London School of
Economics and Political Science (Wielka Brytania) oraz City University of Hong Kong.

42% tytułów

100% tytułów

w ESCI*

w Scopus

Emerging Sources Citation Index

Tematyka: Interakcje człowieka z komputerem, big data, cyberbezpieczeństwo,
analityka biznesowa, serwisy społecznościowe, systemy dla przedsiębiorstw,
zarządzanie wiedzą i chmury obliczeniowe.

Marketing
11 700 artykułów
z 23 czasopism
3,7 miliona pobrań
w ubiegłym roku
18% wzrostu
pobrań od 2014 r.
78% tytułów
w ESCI*

91% tytułów
w Scopus

Tytuły znajdujące się w wykazie Journal Citation Reports®:
• International Journal of Sports Marketing and Sponsorship – nowy w 2016 r.; wiodące na
świecie czasopismo w dziedzinie marketingu sportowego.
• European Journal of Marketing – obchodzi 50. rocznicę stałego ukazywania się; to
prestiżowe czasopismo uzyskało wskaźnik IF 1,088 i ponad 800 000 pobrań w 2015 r.
Cechy: Uznani na całym świecie autorzy, w tym Philip Kotler, Christian Grönroos
i Jagdish Sheth. Kolekcja zawiera IMP Journal, oﬁcjalne czasopismo Industrial Marketing
and Purchasing Group (IMP).
Tematyka: Szeroka tematyka marketingu usług i brandingu oraz bardziej specjalistyczne
tematy, takie jak marketing sportowy, marketing społecznościowy oraz marketing usług
ﬁnansowych.

Tytuły znajdujące się w wykazie Journal Citation Reports®:
• Supply Chain Management – czasopismo ma obecnie wskaźnik IF 3,500, co plasuje
je w pierwszym kwartylu zarówno w dziedzinie biznesu, jak i zarządzania.
• International Journal of Operations and Production Management – czasopismo
otrzymało cztery gwiazdki od Chartered Association of Business Schools.
Redaktorzy z wiodących organizacji: University of Alabama (USA), University of Alberta
(Kanada), Copenhagen Business School (Dania).
Tematyka: Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw, odporność łańcucha dostaw,
działalność w modelu lean, ekologiczny łańcuch dostaw oraz zarządzanie operacyjne.

Zarządzanie
nieruchomościami
i istniejącą infrastrukturą
5700 artykułów
z 18 czasopism
750 000 pobrań
w ubiegłym roku
22% wzrostu
pobrań od 2014 r.

83% tytułów
w ESCI*

94% tytułów
w Scopus

11 700 artykułów
z 23 czasopism
2,2 miliona pobrań
w ubiegłym roku
19% wzrostu
pobrań od 2014 r.
56% tytułów

100% tytułów

w ESCI*

w Scopus

Tytuły znajdujące się w wykazie Journal Citation Reports®:
• Engineering, Construction and Architectural Management – wiodący tytuł
w dziedzinie zarządzania budownictwem; jego redaktorem jest prof. Chimay Anumba,
wielokrotnie nagradzany badacz pracujący na Pennsylvania State University (USA).
• Facilities – jedno z najlepszych czasopism w swojej dziedzinie, zajmujące miejsce Q1
w kategorii Architektura indeksu Scopus.
Zawiera: Dziesięć czasopism naukowych CIB (International Council for Research
and Innovation in Building and Construction) oraz wiele tytułów blisko związanych
z wiodącymi stowarzyszeniami takimi jak European Real Estate Society (ERES).
Tematyka: Budownictwo, zarządzanie nieruchomościami, odporność na katastrofy,
dziedzictwo kulturowe i zrównoważony rozwój.

Tytuły znajdujące się w wykazie Journal Citation Reports®:
• British Food Journal – najważniejsza od ponad 115 lat pozycja w zakresie badań
poświęconych nauce o żywności i zarządzaniu.
• Disaster Prevention and Management – to wyspecjalizowane czasopismo obchodzi
25-lecie ukazywania się.
Cechy: Czasopisma International Journal of Climate Change Strategies oraz
Management of Environmental Quality redagowane są przez prof. Waltera Leala Filho,
dyrektora International Climate Change Information Programme (ICCIP).
Tematyka: Administracja publiczna i polityka społeczna, policja i służby ratunkowe,
zarządzanie ochroną środowiska, zarządzanie kryzysowe i nauki o żywności.

Turystyka, hotelarstwo
i gastronomia

Działalność operacyjna,
logistyka i jakość

Zarządzanie polityką
publiczną i ochroną
środowiska
7000 artykułów
z 13 czasopism
850 000 pobrań
w ubiegłym roku
19% wzrostu
pobrań od 2014 r.
54% tytułów
w ESCI*

77% tytułów
w Scopus

850 000 pobrań

Obejmuje główne tytuły:
• International Journal of Contemporary Hospitality Management – o wskaźniku
IF 2,176, to wysoce praktyczne czasopismo zawiera najnowsze informacje
i przemyślenia na temat zarządzania w hotelarstwie i turystyce na całym świecie.
• International Journal of Tourism Cities – wprowadzone na rynek w 2015 r. oﬁcjalne
czasopismo International Tourism Studies Association.

w ubiegłym roku
23% wzrostu
pobrań od 2014 r.

Redaktorzy z wiodących organizacji: Fevzi Okumus, Rosen College (USA) oraz
Dimitrios Buhalis, Bournemouth University (Wielka Brytania).

2200 artykułów
z 7 czasopism

100% tytułów

86% tytułów

w ESCI*

w Scopus

Tematyka: Technologia turystyczna, marketing ośrodków turystycznych,
ekonomia współpracy, serwisy społecznościowe w hotelarstwie.

Kolekcja specjalistyczna eJournals
Poświęcona poszerzeniu niszy
Mając na celu uzupełnienie i poszerzenie naszych kompetencji w zarządzaniu, ﬁrma Emerald
zdywersyﬁkowała swoją ofertę poprzez publikację wysokiej jakości badań poświęconych rozwojowi
środowisk zajmujących się daną dziedziną; kolekcje Emerald eJournal o tematyce specjalistycznej
zapewniają dostęp do wyników najnowszych badań w tym zakresie.
Obejmuje główne tytuły:
• International Journal of Sustainability in Higher Education – o wskaźniku IF 1,763,
co lokuje to czasopismo w 1. kwartylu na wykazie Journal Citation reports® z 2015 r.
• Journal of Educational Administration – obchodzące 50. rocznicę ukazywania się
czasopismo publikuje prace badaczy z wiodących instytucji, takich jak Hong Kong
Institute of Education, Stanford University (USA), University of Oxford (Wielka Brytania)
i University of Cambridge (Wielka Brytania).

Edukacja
7400 artykułów
z 23 czasopism
1 milion pobrań
w ubiegłym roku

20% wzrostu

Cechy: Czasopisma publikowane we współpracy z globalnymi środowiskami badaczy
w dziedzinie edukacji, w tym Hong Kong Educational Research Association, Vocational
Awards Council oraz the World Association for Lesson and Learning Studies.

pobrań od 2014 r.

74% tytułów
w ESCI*

78% tytułów
w Scopus

Tematyka: Zarządzanie i przywództwo w edukacji, kształcenie i szkolenie zawodowe,
kształcenie nauczycieli, technologia i sprawiedliwość społeczna.

62% tytułów znajduje się w wykazie Journal Citation Reports®:
• Rapid Prototyping Journal – wiodące czasopismo w dziedzinie wytwarzania przyrostowego.
• Industrial Robot: An International Journal – najstarsze czasopismo poświęcone robotyce.
Cechy: Wiele tytułów silnie powiązanych z najważniejszymi stowarzyszeniami
i organami zawodowymi, m.in.: European Aeronautics Science Network (EASN),
International Microelectronics Assembly and Packaging Society (IMAPS) oraz
International Federation of Robotics (IFR).
Tematyka: Drukowanie 3D, drukowanie 4D, optymalizacja rozproszona, pojazdy
autonomiczne i cybernetyka.

Inżynieria
16 900 artykułów
z 26 czasopism

600 000 pobrań
w ubiegłym roku

10% wzrostu
pobrań od 2014 r.
23% tytułów
kwaliﬁkowanych
w ESCI*

Opieka zdrowotna
i społeczna
13 400 artykułów
z 32 czasopism

92%
tytułów
w Scopus

Obejmuje główne tytuły:
• Journal of Health Organization and Management – ukazujące się od 30 lat
i znajdujące się w wykazie MEDLINE.
• The Journal of Adult Protection – jedyne czasopismo zapewniające praktykę
opartą na faktach w ramach wszystkich grup dorosłych użytkowników.

650 000 pobrań
w ubiegłym roku

30% wzrostu
pobrań od 2014 r.

84% tytułów
w ESCI*

94% tytułów
w Scopus

Cechy: Specjalne wydania tematyczne blisko związane z bieżącymi trendami badawczymi.
Treści stanowiące awangardę w dziedzinach takich jak opieka zintegrowana i realizacja
usług, teleopieka i cyfrowa opieka zdrowotna oraz proﬁlaktyka zdrowia publicznego.
Tematyka: Tworzenie równości między zdrowiem ﬁzycznym a umysłowym, opieka nad
starzejącym się społeczeństwem i pacjentami z upośledzeniem umysłowym, wpływ
przestępczości na społeczeństwo, tworzenie zdrowej siły roboczej i zapewnianie opieki
przy zachowaniu wysokiej jakości i niskich kosztów.

41% tytułów znajduje się w wykazie Journal Citation Reports®:
• Journal of Documentation – jedna z najdłużej wydawanych publikacji dotyczących
nauk informacyjnych i bibliotecznych, której wskaźnik IF wynosi 1,063.
• Online Information Review – wskaźnik IF 1,152; czasopismo to śledzi bieżące trendy
w myśleniu, o czym świadczy najnowszy numer poświęcony analizie serwisów
społecznościowych, sieciom społecznościowym i uczestnictwu politycznemu, a także
wykorzystaniu serwisów społecznościowych podczas największych imprez sportowych.
Cechy: Wybrane artykuły są publikowane razem z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń
i Instytucji Bibliotekarskich (International Federation of Library Associations and Institutions,
IFLA) oraz we współpracy z fundacją Billa i Melindy Gatesów, Global Libraries Initiative.
Tematyka: Przedsiębiorczość w bibliotekarstwie, ocena bibliotek, przestrzeń
biblioteczna, przywództwo i koncepcja „biblioteki jako wydawcy” oraz rozumienie
informacji na temat zdrowia.
*

Emerging Sources Citation Index

Bibliotekoznawstwo
11 500 artykułów
z 17 czasopism

1,3 miliona pobrań
w ubiegłym roku
11% wzrostu
pobrań od 2014 r.
41% tytułów
kwaliﬁkowanych
w ESCI*

94%
tytułów
w Scopus

insight
Dedykowana platforma badawcza
Wszystkie treści Emerald znajdują się pod adresem emeraldinsight.com, co gwarantuje płynny dostęp do badań.
Dostępność

Integracja

Łatwość wyszukiwania

Możliwość personalizacji

Zgodność z weryﬁkacją IP,
OpenAthens i Shibboleth,
co umożliwia optymalny
dostęp do treści.

Treści znajdują się na wiodącej
w branży platformie Literatum
ﬁrmy Atypon, dopasowanej do
innych platform wydawców
obsługujących funkcje
integracji i użyteczności.

Zarządzanie cytatami oraz
zgodność wstawiania odniesień
z aplikacjami EndNote,
Reference Manager, RefWorks,
ProCite, Zotero, Mendeley
oraz BibTex.

Integracja ze zdalnymi stronami
internetowymi klientów poprzez
funkcje eksploracji danych
i wyszukiwania zdalnego.

Treści są indeksowane we
wszystkich największych
usługach wyszukiwania, w tym
Primo, Summon i EBSCO
Discovery Service.

Obszar administracji
instytucjonalnej zapewnia
dostęp w jednym miejscu
do raportów o użytkowaniu,
dokumentacji KBART i MARC,
cenników prenumerat oraz opcji
współpracy pod wspólną marką.

Zgodność z wytycznymi
W3C AA, dzięki czemu
treści są dostępne dla osób
niepełnosprawnych.

Brak
ograniczeń
pobierania

Brak opóźnień
w dostępie

Niepowtarzalny proﬁl użytkownika
pozwala osobom zarejestrowanym
dopasowywać badania do swoich
potrzeb poprzez zapisywanie
ulubionych wyszukiwań,
zapisywanie się na nowe treści
i ustawianie alertów cytowania,
a także dodawanie publikacji
do ulubionych.

Jasne i proste
korzystanie

Równoczesny
dostęp wielu
użytkowników

Dostęp
dla całej
instytucji

Strukturyzacja
streszczeń

Szybkie
i sprawniejsze
wyszukiwanie

Artykuły
w formacie
HTML i PDF
z możliwością
wyszukiwania
Bezpośrednio
na
komputerze

Przeglądanie
treści

Wsparcie i zasoby
Jak najlepiej wykorzystać swoją prenumeratę Emerald, dowiedzą się Państwo z szeregu
instrukcji dotyczących dostępu do treści za pośrednictwem strony emeraldinsight.com

Zapraszamy na: emeraldpublishing.com/guides

Informacje o Emerald Publishing
Dbamy o świeże wpływowe podejście
Spółka Emerald Publishing została założona w 1967 r., by promować nowe pomysły, które zapewniłyby rozwój
badań i praktyk w biznesie i zarządzaniu. Dziś nadal pielęgnujemy to świeże podejście w dziedzinach stosowanych,
w których dążymy do realnej zmiany, w tym także w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej, edukacji i inżynierii.
Mamy na swoim koncie wydanie ponad 300 czasopism, ponad 2500 książek i ponad 1500 analiz przypadków.
Naszym priorytetem jest budowanie długotrwałych relacji z globalną społecznością autorów, nauczycieli
i bibliotekarzy, którzy chcą wyszukiwać, rozpowszechniać i stosować znaczące badania.

Kolekcja Backﬁles
Ponad 100 lat badań w zakresie zarządzania dostępne online
Kolekcja Emerald Backﬁles, będąca dożywotnią inwestycją dla Państwa instytucji,
znacząco podniesie jakość oferty Państwa biblioteki, zapewniając dostęp do ponad
129 000 artykułów z ponad 260 czasopism sięgających 1898 roku.

Kolekcje eBook
Badania na wyciągnięcie ręki
Kolekcja Emerald eBooks zawierająca ponad 1600 ebooków jest obok czasopism
niedrogim sposobem na rozszerzenie zasobów biblioteki i zwiększenie liczby
użytkowników poprzez wielokrotnie nagradzaną platformę.

Kolekcja eCase
Prawdziwe scenariusze biznesowe do zajęć
Jedna roczna prenumerata zapewnia nieograniczony dostęp studentom i nauczycielom
akademickim do rosnącej biblioteki cyfrowej zawierającej ponad 1500 prawdziwych analiz
przypadków dotyczących biznesu i zarządzania w szerokiej gamie branż na całym świecie.

Kontakt
Jeśli chcą Państwo uzyskać szybkie odpowiedzi na pytania lub omówić najbardziej odpowiednią opcję zakupu,
prosimy o kontakt: Emerald Publishing Limited, Howard House, Wagon Lane, Bingley, United Kingdom BD16 1WA
T + 44 (0) 1274 777700 F + 44 (0) 1274 785201 E emerald@emeraldinsight.com
Listę biur i przedstawicielstw na całym świecie, w tym w Australii, Brazylii, Chinach, Indiach, Japonii, Korei, Malezji, RPA,
na Tajwanie, w ZEA i USA, można znaleźć na stronie: emeraldgrouppublishing.com/offices
Skontaktuj się z nami poprzez media społecznościowe
@emeraldglobal
/company/34137

/emeraldpublishing
/EmeraldPublishing67
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