Kompletný návod
ako
kariérne rásť

Člen skupiny

1. Nastavenie
ideálneho cieľa
Čo je ideálna scéna? Ideálna scéna je
model, v ktorom si určíte, odkiaľ idete
a kam sa chcete dostať.
Áno, musíte si určiť aj to, kam sa chcete
dostať. Pretože na to, aby ste sa naozaj
niekam dostali, potrebujete vedieť, kam
idete. Majitelia sa to často snažia celé
analyzovať, ale v skutočnosti to nie je až tak
podstatné. Podstatné je

rozhodnúť sa
a toto rozhodnutie si presne
zadefinovať.

Vždy, keď idem do nového projektu ja, najskôr
si určím, bez toho, aby som mal k dispozícii
nejaké čísla, aký výsledok by som chcel
dosiahnuť. Keď mám tento výsledok daný,
postupujem smerom naspäť, čiže nejdem zo
stavu, kde som a neskúmam, kam sa až viem
dostať, ale idem úplne opačne.

Mám zadefinovaný
idealizovaný výsledok, ktorý
chcem dosiahnuť, a potom
idem smerom dozadu.

Sadnite si a skúste si to zadefinovať. Uvidíte,
aké je to mentálne náročné. Ak by pri tom
nehrala rolu mentálna záťaž, ktorá je na tom
celom najťažšia, tak si sadnete a za jednu
minútu to máte zadefinované. Práve kvôli
tejto mentálnej záťaži trvá podnikateľom
minúty až hodiny, kým sa im to podarí
zadefinovať. Pretože začnú rozmýšľať:
„Do konca roka sú
už len 4 mesiace. Už
nemáme toľko
zdrojov... „

Neriešte to!

Teraz si zoberte papier rozmeru A4.
Na napísanie ideálnej scény vám dávam
schválne relatívne málo miesta.

Prečo?
Aby ste tam nepísali žiadne komplikované
vety či texty.
Napíšte tam iba čísla.

0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9

Do pravého horného rohu napíšte ideálny
stav.
Aké chcete mať tržby, hospodársky
výsledok, koľko chcete mať zamestnancov či
klientov, čokoľvek, ale musí to byť vyjadrené
číslami. Môže to byť aj to, že chcete v práci
tráviť iba 2 hodiny denne.

Ideálny stav

Vľavo dole si napíšte aktuálny stav.
Na to, aby ste sa vedeli dostať do toho
ideálneho, potrebujete zistiť, kde ste. Zase
to napíšte vo forme čísiel. Napríklad, aké ste
mali minulý rok tržby či hospodársky
výsledok, koľko ste mali klientov,
jednoducho čokoľvek, čo viete číselne
vyjadriť. Dole si ešte môžete napísať, koľko
by to malo trvať.

Ideálny stav

Aktuálny stav

Čiže už viete, odkiaľ a
kam idete.

Vedieť, kam idete, je
veľmi dôležité, pretože ak
to neviete, nikdy tam
neprídete a aj keby ste
tam prišli, tak neviete, že
ste sa tam dostali
a odídete odtiaľ.

Teraz si popíšeme
jednotlivé body, cez ktoré
pôjdeme, aby ste sa
z aktuálneho stavu dostali
do ideálnej scény:

Ideálny stav

Aktuálny stav

Druhú vec, ktorú potrebujete, je

BRAND – značka.

Tá sa buduje v oddelení marketingu.
Bez toho, aby ste mali zadefinované, ako sa
voláte, neviete vytvárať žiadne materiály vizitky, facebookovú či webovú stránku
alebo propagačné materiály - neviete sa
skrátka pohnúť.
Čiže hneď ako druhú vec si musíte
zadefinovať, ako sa voláte a spraviť si logo.
Netrávte vymýšľaním názvu a loga veľa
času, dajte tomu nejakých pár dní, nemalo
by to byť však viac ako týždeň.

Treťou časťou sú

PUBLIKÁCIE.

Publikácie sa nachádzajú v rámci
prípravného oddelenia obchodu
a marketingu.
Marketing vymyslí, čo sa bude robiť,
oddelenie publikácií to zhmotní.
Následne to potom obchodník použije na
získanie zákaziek.
Môže ísť o vizitky, webové stránky,
Instagram, letáčiky, bannery, cenníky,
zmluvy, čokoľvek hmotné, čo vie obchodník
využiť k tomu, aby zákazníka získal.

A ak sa v istých okamihoch obchodník
zasekáva z dôvodu, že mu nejaký
požadovaný dokument chýba, oddelenie
publikácií ho musí zabezpečiť.

V rámci marketingu je tu ešte jeden bod-

PRIESKUM TRHU.

Potrebujete zistiť, či
materiály, ktoré ste vytvorili, trh
akceptuje,
či k nim bude mať nejaké pripomienky
či obchodník bude vedieť efektívne
pretavovať potenciálneho na
existujúceho zákazníka.

Bližšie sa prieskumu trhu
a marketingu sa však budeme
venovať v jednej z ďalších tém.

Po prieskume trhu urobíte

PILOTNÝ PROJEKT.

Pilotný projekt je v podstate len test
konverzie.
Čiže: dáte do toho toľkoto energie a peňazí
a prinesie vám to toľkoto zákazníkov, takéto
tržby a takýto zisk.

Ak je konverzia zmysluplná a bude zisk
produkovať, zostáva, v rámci posledného
bodu - kampane, už len do kampane vložiť
energiu a peniaze, aby ste danú ideálnu
scénu dosiahli.

Ak je konverzia zmysluplná a bude
produkovať zisk, zostávajú v rámci
posledného bodu

KAMPANE.

Už len do kampane vložiť energiu a peniaze,
aby ste danú ideálnu scénu dosiahli.

Je to takto jednoduché:

Zadefinujete si,

čo chcetepotom to,

kde ste,
a keď prejdete týmito bodmi,

k výsledku sa
dostanete.

To najdôležitejšie
z tejto témy
v skratke:
• Ideálna scéna je model, v ktorom si určíte,
odkiaľ idete a kam sa chcete dostať - čiže
ideálny a aktuálny stav vyjadrený číslami.

• Napíšte si, čo chcete dosiahnuť tak, akoby
ste nemali žiadne obmedzenie.

• Ak prejdete všetkými bodmi organizačnou štruktúrou, značkou,
publikáciami prieskumom trhu, pilotným
projektom, kampaňami - k ideálnej scéne
prídete.

2. Veštecká guľa
pre podnikateľa
Ako zistiť budúcnosť?

Nie je to nič nemožné, aj keď by sa to tak
mohlo javiť, je to, naopak, veľmi
jednoduché.

Ako sa vám darilo v minulosti a ako sa vám darí
v súčasnosti vám hovoria štatistiky. A ak chcete
poznať budúcnosť-

stačí spraviť PRIESKUM TRHU.

Politici ho robia pred voľbami, aby vedeli,
ako dopadnú. Je im úplne jedno, ako dopadli
posledné voľby, v tom im

štatistika nepomôže.

Urobia si teda na
relatívne malom
množstve
respondentov
prieskum, dajme
tomu, že vzorka sa
môže pohybovať
okolo čísla 1000, a
zistia tak presné
výsledky; odchýlka je
do 5 %.

Samozrejme, je okolo
toho celá veda, celá
vedecká oblasť sa
venuje tomu, ako
správne vybrať
cieľovú skupinu, ako
správne položiť
otázky, ako zistiť, či
ľudia klamú a tak
ďalej.

Urobíme to oveľa
jednoduchšie, akurát
vyhodnotenie bude
možno trošku
náročnejšie. Týmto
spôsobom však za pár
eur získate podobné
výsledky, ako keby ste
to dali urobiť
agentúre za niekoľko
tisíc.

Aké sú teda
parametre
prieskumu?

Najprv si vytvorte 10
neutrálnych
otvorených otázok.

Otvorené otázky sú
otázky, na ktoré sa
nedá odpovedať „áno“
alebo „nie“ a nemajú
možnosti odpovedí.

Všetky veľké
prieskumy sa robia
opačne.

Sú postavené na
uzavretých otázkach,
pretože sa ľahko
vyhodnocujú.

Otvorené otázky, pri
ktorých je
vyhodnotenie ťažšie
(k tomu sa vrátime
neskôr), majú však
jednu veľkú výhodu.
Človek na otvorenú
otázku musí
odpovedať vetou.

Keď rozmýšľa o tom,
akú vetu povie,
nemôže rozmýšľať aj

o tom, či vás jeho
odpoveď urazí alebo
ohrozí.

Ak mu dáte otázku:
„Kúpili by ste si
náš produkt?“

bude premýšľať, či vás
odpoveďou neurazí
alebo neohrozí.

Ak mu dáte otázku:
„Čo musí náš
produkt spĺňať,
aby ste si ho
kúpili?

už v tomto koncepte
rozmýšľať nemôže.

Ak teda budete dávať
otvorené otázky,
dostanete oveľa
presnejšie výsledky
a nebudete musieť dávať
2, 3 alebo 4 otázky, ktoré
sa vzájomne vylučujú, aby
ste zistili, v ktorej
v skutočnosti klamal,
a nebudete na to musieť
používať ťažkú vedu
a matematiku.

Na to, aby bol
prieskum relevantný,
potrebujete
100 vyplnených
dotazníkov.

100x
Tento počet vám úplne stačí, odchýlka
bude relatívne malá.
Pri téme marketing si bližšie ukážeme,
na čo ešte budete vedieť tento dotazník
využiť.

A kde
respondentov

hľadať?

Ak robíte business to
customer,

nájdete ich na ulici.

Ak robíte
business to
business,
hľadajte v telefónnych
zoznamoch, na
internete či na
výstavách.

Pozrite si kto
je
váš
zákazník
a kde sa
nachádza
a choďte za
ním.

Nemôžete
to však urobiť
elektronicky.
Nemôžete
zaslať respondentom
dotazník e-mailom
a napísať im:

„Prosím,
vyplňte mi ho.“

Dôvod
je
veľmi
jednoduchý.

Pri
čítaní
a písaní
ľudia
rozmýšľajú
úplne inou
časťou mozgu
ako pri
počúvaní a
odpovedaní.

Čiže keď budú
čítať a písať
povedia vám
niečo iné ako
keď budú
počúvať
a odpovedať.

Prečo?

Predstavte si, že máte na niečo
odpísať vy. Začnete tým, že text
napíšete. Potom ho však zmažete,
preformulujete, doplníte tri slová...
Jednoducho to napíšete tak, aby to
dobre znelo.
S potenciálnym zákazníkom je to
to isté.
Písomne z neho nedostanete to, čo
si myslí, dostanete odpoveď, ktorá
dobre znie.
Táto odpoveď vás však
nezaujíma.
Vás zaujímajú tie smiešne slová,
ktoré povie, pretože práve tie
použijete vo svojich letákoch
a prospektoch. S týmito slovami sa
totiž zákazníci dokážu stotožniť.
Čiže:
PRIESKUM MUSÍTE UROBIŤ
OSOBNE ALEBO TELEFONICKY.

Čo je ešte dôležité spomenúť

- najlepšie je, keď samotný prieskum robí
hosteska,

- pretože na ženu aj ženy, aj muži lepšie
reagujú.

- Keby to robil muž, odpovede by mohli
byť deformované.

Dotazník má navyše vždy ešte 2
záverečné otázky či upresnenia.
Ak hovoríte s koncovým
klientom, je to pohlavie a vek.
Sú naozaj dôležité, pretože práve
na základe veku a pohlavia ľudia
inak odpovedajú. Ak je vaším
zákazníkom firma, jednou
z otázok je, koho sa v rámci
firmy pýtate. Niečo iné vám
povie personalista a niečo iné
zase riaditeľ. Druhou otázkou je,
v akom segmente daná firma
pôsobí, či je to IT firma, alebo
stavebná... Je to dobré na to, aby
ste vedeli zacieliť, ktoré skupiny
ako odpovedali.

Čo sa ešte týka samotných
otázok - ak pri vypĺňaní
dotazníka respondent nevie na
niektorú otázku odpovedať,
prosím, neraďte mu. Ak sa ho
spýtate, aká je jeho vysnívaná
pozícia a on neodpovedá,
neraďte mu, že by to mohol byť
napríklad riaditeľ. Nerobte to,
lebo ak to urobíte, gro
respondentov vám odpovie: „No,
riaditeľom by som mohol byť,“
ale to nie je jeho odpoveď, ale
vaša.

Odporúčam použiť jedinú neutrálnu
vetu, ktorá ho donúti niečo povedať.
Tá veta znie:

„Povedzte mi
čo Vám
napadlo ako
prvé?“

Po tejto vete respondent väčšinou už
niečo povie. Ak nepovie, dajte do
dotazníka radšej pomlčku na znak, že
neodpovedal.

Ak by ste nevedeli vymyslieť otvorenú
otázku, dajte uzavretú, poviem príklad:
„Kúpili by ste
si červené
auto?“

Respondent vám odpovie buď „áno“, alebo
„nie“. Vás však táto odpoveď vôbec
nezaujíma. Hneď za touto jeho odpoveďou
položte druhú otázku:
Prečo?

Táto odpoveď bude tá zaujímavá. Vy
potrebujete vedieť dôvod – napríklad:
„Pretože moja manželka vždy túžila mať
červené auto.“ Odpoveď „áno“ alebo „nie“
nie je podstatná, podstatný je dôvod,
prečo to tak respondent vníma.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Keď teda budete mať vyplnených 100 dotazníkov, štatisticky ich spracujte. Vzniknú vám tak
určité skupiny odpovedí. Napríklad také, v akom rozsahu by mala byť cena produktu, akú
farbu by mal mať a dokedy by ste mu ho mali vedieť dodať. Najjednoduchšie sa dotazník
spracováva v Exceli, v jednej z neskorších tém si ukážeme, ako sa v ňom dajú veľmi rýchlo
vytvoriť skupiny najčastejších odpovedí a ako ich potom v marketingu a obchode použiť.
Keď budete mať výsledky tohto prieskumu, budete presne vedieť, čo vaši zákazníci chcú.
Potom im musíte povedať, že to, čo chcú, máte a že to, čoho sa boja, u vás nenastane.
Zákazníci sa s tým stotožnia a váš predaj bude veľmi efektívny a konverzia vysoká.
Máme klientov, ktorí vo svojich e-shopoch zvýšili konverziu dvoj- až trojnásobne vďaka tomu,
že sa cez prieskum takéhoto charakteru opýtali svojich zákazníkov, o čo by mali záujem, čoho
sa chcú vyvarovať, a následne tieto odpovede implementovali.
Samotný Business Cloud urobil v prvých 4 mesiacoch štyri prieskumy. Takže to, čo vám
hovorím, aby ste urobili, robím aj ja a je to veľmi efektívne.
Čiže: Spravte dotazník, oslovte 100 respondentov, spýtajte sa ich otázky, ktorých odpovede
by vám mohli pomôcť predať či pomôcť v akejkoľvek oblasti firmy, implementujte ich do
obchodu a marketingu a výsledky sa budú zlepšovať. Nehľadajte za tým žiadnu vedu, je to
takéto jednoduché.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Na to, aby ste vedeli, čo vaši zákazníci chcú, je dôležité spraviť prieskum trhu.
Je potrebných 100 dotazníkov, každý dotazník by mal obsahovať 10 neutrálnych otvorených
otázok.
Prieskum musíte vykonať osobne alebo telefonicky.
Odpovede z prieskumu potom zanalyzujte

•

8.

•

Všetko o marketingu

•
•
•

Ďalšou témou, ktorú preberieme, je ako správne robiť marketing.
Položme si teda prvú otázku: „Čo je v skutočnosti cieľom marketingu?“ Väčšinou dostávam odpovede, že budovanie značky či povedomia o firme. Toto však nie je to, čo by malo byť jeho cieľom. Ani odpoveď,
že marketing má zvýšiť rast tržieb, nie je správna. To by malo byť výsledkom oddelenia predaja.

•
•

Čo je teda hlavnou úlohou marketingu?

•

Privedenie potenciálneho zákazníka tam, kde si ho obchodník môže prevziať a niečo mu predať.

•
•

Ukážem vám to na príklade. Ak urobí mobilný operátor kampaň a zákazníci do predajne neprídu, marketing nebol správne nastavený. Nemusí to byť nutne len fyzická predajňa, kam treba zákazníka priviesť,
môže to byť aj e-shop. V tom prípade je cieľom marketingu privedenie potenciálnych zákazníkov na vašu stránku, do vášho e-shopu. Výsledkom marketingu však môže byť aj telefónne číslo či e-mailová
adresa potenciálneho zákazníka.
Jednoducho povedané, cieľom marketingu je priviesť potenciálneho zákazníka, ktorý by si mohol niečo kúpiť. Ďalší krok vo forme zazmluvnenia alebo fyzického predaja je potom už na spomínanom
oddelení predaja.

•
•

Ako to dosiahnuť?

•

Kľúčových je týchto päť bodov:

•

Bod prvý. Nehovorte novému zákazníkovi o výhodách, ktoré mu môže váš produkt priniesť, ale o problémoch, ktoré súvisia s tým, že daný produkt mať nebude.

•

Ak budete zákazníkovi napríklad hovoriť: „Poď sem na tento kopec, je tu krásne, čerstvý vzduch, svieti slniečko, výhľad na všetky strany...“, drvivá väčšina zákazníkov k vám na ten kopec nepôjde. Keď si kopec
nahradíte niečím fyzickým, s čím sa viete stotožniť, napr. drahým luxusným autom, a zákazníkovi poviete: „Poď a kúp si toto drahé luxusné auto. Je rýchle, bezpečné, imidžové...“, drvivá väčšina
potenciálnych zákazníkov si ho nekúpi.

•

Dôvod? Sú dva.

•

Prvý dôvod je ten, že ľudia v živote veľakrát zlyhali, a tak majú obavu, že zlyhajú znovu a znovu budú prežívať bolesť, ktorá je s týmto zlyhaním spojená. Preto sa boja urobiť rozhodujúci krok.

•

Druhý dôvod je ten, že všetci ľudia, bez ohľadu na to, ako na tom reálne sú, si myslia, že sú v pohode: „Moje staré auto mi stačí. Ešte jazdí, nepotrebujem nové. Čo keď si zle vyberiem, nebudem stíhať splácať
splátky, pokazí sa a oprava bude drahá.“

•
•

Jednoducho, človek má kvôli svojim minulým zlyhaniam obavy. Preto je úplne zbytočné hovoriť novému zákazníkovi, nech ide na kopec, že je tam krásne, čerstvý vzduch, slnko a tak ďalej. Jednoducho tam
nepôjde. To, čo musíte urobiť, je pravý opak. Musíte zákazníkovi vsugerovať, že on v skutočnosti nie je v pohode, ale má problém. Je dôležité presvedčiť ho, že servis jeho starého auta stojí ročne toľko a toľko
či mu podsunúť myšlienku, že sa jeho auto cestou na dovolenku môže pokaziť a niekde ho nechať... On sám musí pochopiť, že má určitý problém a že väčšina jeho známych si už to nové luxusné auto kúpila
a on ešte stále nie. Pretože ak zákazník uverí, že problém má, kúpi si od vás rebrík, aby sa znova mohol vyštverať do normálu.

•
•

Kľúčové je teda neukazovať výhody, ale problémy, ktoré súvisia s tým, že daný produkt zákazník mať nebude. To je spôsob, ako robiť marketing tak, aby na potenciálnych zákazníkov mal želaný efekt.

•
•

Čo je tiež dôležité vedieť - ak potenciálnemu zákazníkovi pomôžete vyriešiť jeho problém a dostať sa späť do normálneho stavu, stane sa z neho existujúci zákazník a v hlave mu nabehne takýto koncept:
„Tento človek mi pomohol dostať sa späť do normálu, takže by mi asi mohol pomôcť dostať sa aj z normálu na ten kopec. Sám sebe neverím, lebo sa poznám, veľakrát som urobil chybu, s ním mám iba jednu
skúsenosť. A tá je dobrá.“ Následne tomuto existujúcemu zákazníkovi, s ktorým už máte vytvorený vzťah, môžete začať hovoriť o výhodách nového produktu a on si ho kúpi.

•
•
•
•

Bod druhý. Zistite problémy svojich zákazníkov.
Ako na to? Problémy svojich zákazníkov, teda to, čo ich najviac trápi, sa dozviete pomocou prieskumu a dotazníka, ktoré sme rozoberali v minulej téme. Vašou úlohou je teraz odpovede z dotazníka zozbierať
a poskladať z nich problémy zákazníka a ich riešenia, aby si potenciálny zákazník povedal: „Aha, toto ma trápi a títo ľudia mi to vedia vyriešiť.“
Čiže, celý prieskum trhu, ktorý bol jednou z predchádzajúcich tém, slúži na to, aby ste zákazníka vedeli pretransformovať zo stavu, keď si on myslí, že je v pohode, do stavu, keď si uvedomí, že má určitý
problém.

•
•

Bod tretí. Doprajte zákazníkovi pocit, že jeho problém bude vyriešený rýchlo.

•

Trendy sa menia, jeden je však trvalý. A tým je, že ľudia chcú všetko rýchlo.

•

Všeobecne, ísť proti trendu sa neoplatí. Totižto keď pôjdete proti trendu, vždy prehráte. Keby ste teraz chceli predávať písacie stroje, skrachujete. Žijeme v dobe, v ktorej sa používajú počítače a tablety. Nikto
nepíše na písacích strojoch, preto nemôžete vyhrať. To isté sa vám stane, ak budete predávať klasické nemobilné telefóny. Bez ohľadu na to, koľko peňazí a energie by ste do toho dali, ak idete proti trendu,
vždy prehráte.

•
•

Čo je vlastne trend?

•

Trend vychádza z potreby ľudí, je to niečo, čo chcú.

•
•
•

Dá sa trend vytvoriť?
Nie. Trend je niečo, čo vytvoriť neviete a nevedia to ani najväčšie korporácie. Trend jednoducho vznikne. A vznikne vtedy, keď mentálna úroveň ľudí, ale aj technológie dospejú do určitého štádia. Vždy musia
byť splnené oba body – čiže musí dospieť aj mentálna úroveň, aj úroveň technológie. V opačnom prípade nie je možné, aby nový trend vznikol.

•
•
•
•
•
•

Trend rýchlosti – jediný trend, ktorý pretrváva tisícročia
Keď som ešte študoval na vysokej škole, jeden profesor sa spýtal, na čo slúžia počítače. Spolužiaci odpovedali, že sa pomocou nich dá riadiť výroba či slúžia na hranie počítačových hier. Profesor však na to
povedal jednu magickú vetu, ktorá vo mne rezonuje už 20 rokov: „Počítače nie sú na nič iné, iba na to, aby ste dokázali robiť rýchlejšie to, čo už robíte. Na nič iné. Ak naprogramujete softvér, ktorý bude ľudskú
činnosť spomaľovať, ľudia ho odmietnu.“
Trend rýchlosti a to, že ľudia chcú mať všetko rýchlo, je mimoriadne silný. Svet sa nezrýchľuje preto, že vznikajú technológie, ale technológie vznikajú preto, že ľudia chcú robiť veci rýchlejšie. V súčasnosti sa
často zvykne hovoriť, že včera bolo neskoro. Je úplne jedno, o čo ide, ľudia to chcú rýchlo – rýchlo chcú ísť na dovolenku, rýchlo chcú oddychovať, rýchlo odbaviť Vianoce... Chcú napríklad prísť do Tibetu
a absolvovať meditáciu, ktorú tam mnísi robia 20 rokov, za týždeň. Alebo keď prídu do obchodného centra alebo hypermarketu a nahádžu potraviny do nákupného košíka, nehľadajú pokladňu, kde je
najkrajšia predavačka, ale tú, kde môžu čo najrýchlejšie zaplatiť. Čiže aj svoje peniaze chcú minúť rýchlo.
Dám vám ešte jeden príklad - keď sa pôjdete pozrieť na futbalové ihrisko, bude prázdne. Prečo? Pretože zorganizovať kamarátov, dostať sa na to ihrisko, zahrať si futbal, osprchovať sa, prísť domov... je
pomalé. Keď decká otvoria notebook či stlačia jedno tlačidlo na mobile, hrajú sa okamžite, trvá to len pár sekúnd.
Zjednodušene povedané: Marketing nesmie povedať, že to bude trvať dlho. Marketing musí povedať - váš problém vyriešime rýchlo. Pre človeka má toto slovo čarovnú moc. Keď zákazníkovi poviete, že to
chce čas, že to treba zanalyzovať, už nepríde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bod štvrtý. Začleňte váš marketing do tém, ktoré ľudí zaujímajú.
Potrebujete ešte zistiť, čo ľudí v skutočnosti zaujíma. Dám vám krátku domácu úlohu. Kúpte si nejaký bulvár, napríklad Nový čas, pripravte si 5 farebných ceruziek a skúste všetky články zatriediť do piatich
oblastí. Tie sú výnimočné tým, že ich ľudia vnímajú ako silné témy, a všetko ostatné v týchto novinách je už len vata. Bulvár o týchto silných témach nepíše preto, že to baví redaktorov, ale preto, že sú to
témy, ktoré ľudí extrémne silno priťahujú. Tie témy sú nasledovné:
Sex. Sex v dvoch rovinách. Prvou sú nahé dievčatá a druhou nová generácia. My, ako cicavce, máme v sebe hlboko zakorenené, že novú generáciu treba ochraňovať. Preto všetky tie mačičky a šteniatka
a správy typu, že sa v ZOO narodilo mláďa ťavy. Je to extrémne silná téma, a práve preto ju dávajú aj ako jednu časť televíznych novín. Ľudí to jednoducho zaujíma.
Peniaze. Kto koľko zarobil, prerobil, má, spreneveril, proste money, money, money. Tak isto veľmi silná téma.
Vojna. Tiež v dvoch rovinách – prvou sú všetky vojnové konflikty, ktoré vo svete sú, a druhou smrť ako taká. Ľudia veľa diskutujú o haváriách vlakov, lietadiel, bez ohľadu na to, ako ďaleko sa to stalo. Všetko,
čo súvisí so smrťou, je silná téma.
Moc. Ľudí zaujímajú prezidenti, politici, majitelia obrovských firiem, ale aj celebrity, speváci či športovci.
Sloboda. Sloboda ako taká, ale aj sloboda v zmysle lotérií, veštíc a horoskopov. V minulosti by sa do tejto kategórie dala zaradiť aj predpoveď počasia, keďže ešte tak 20 rokov dozadu boli predpovede dosť
nekvalitné, čo vás robilo neslobodnými, nevedeli ste napríklad, ako sa obliecť. Teraz to už význam stráca, ale stále to sem patrí.
Čiže, zatrieďte všetky články do týchto piatich tém. Je to mentálne cvičenie aj na to, aby ste videli, ako novinári pracujú s nadpismi a ako dosahujú to, aby články ľudí zaujali.
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•
•
•
•

Bod piaty. Postarajte sa o to, aby vašu reklamu potenciálny zákazník videl aspoň 5x.
Marketing je úzko prepojený s psychológiou. Je dobré vedieť, že človek musí minimálne 5x niečo vidieť, aby to začal vnímať. Ukážem vám to na príklade. Predstavte si zámočníka, ktorý si povie, že chce
podporiť svoj biznis. Dá si v lokálnych novinách inzerát v znení: „Otvorím vám zabuchnuté dvere“, a očakáva, že sa mu budú hrnúť zákazníci. Inzerát vyjde, žiadny zákazník sa však neozve. Skúsi to ešte raz
a opäť sa nikto neozve. Väčšina ľudí by si povedala, načo budem míňať peniaze na ďalšie inzeráty, kašlem na to, nefunguje to. Ono to však ani nemá fungovať hneď. Keď máte reklamu v novinách prvý-, druhýči piatykrát, veľký efekt to nespôsobí, buď sa neozve nikto, alebo maximálne dvaja – traja náhodní zákazníci.
Po tom piatom raze musí totiž nastať niečo, čomu sa hovorí potreba. Čiže v tomto prípade by sa muselo stať napríklad to, že niekto vyjde na chodbu a prievan mu zabuchne dvere. Ak vašu reklamu videl 5x,

•

9.

•

Emócie v marketingu a obchode

•
•

Emócie sú témou, ktorá s marketingom a obchodom úzko súvisí.

•

Prečo?

•
•
•
•

Na všetkých propagačných fotkách či bilbordoch vidíte šťastných a usmiatych ľudí. Dôvod je veľmi jednoduchý. Jedine v emócii šťastia ľudia nakupujú sami, nemusíte sa ani snažiť im tovar predať. Kľúčové je
dostať ich do tejto emócie. Preto vám predavačka v obchode povie, že v tom vyzeráte skvelo. Vy sa v tom potom cítite dobre, tak si to kúpite.
Čím je človek emočne nižšie, tým jednoduchšie ho dokážete manipulovať a ovládať. Možno aj o to ide médiám alebo politickej sfére či možno práve preto sa na nás valí toľko negatívnych správ.
Ak je človek v emócii strachu, tiež ho viete donútiť, aby si niečo kúpil. On si síce tovar prinesie domov, ale potom mu to dôjde, je s tovarom nespokojný a príde ho vrátiť. Ale ak si tovar kúpi sám v emócii
šťastia, je to úplne iný proces.
Čiže, celá táto téma je o tom, ako ľudí posúvať z nízkych emócií do emócie šťastia, v ktorej nakúpia.

•
•
•
•

Rozdielny postup emócií u detí a dospelých
Deti dokážu v rámci emócií veľmi dynamicky preskakovať. Chvíľu sa smejú na pieskovisku, potom počujete plač, potom sa začnú biť a potom sa zase smejú. Dospelí to robiť nevedia, prechádzajú plynule z
jednej emócie do druhej.
To, čo máme s deťmi spoločné, je, že si ľudia nerozumejú, ak sú príliš emočne vzdialení. Ak teraz niekomu zomreli príbuzní, darmo za tým človekom prídete a poviete mu, že v kine ide dobrý film, nech si ho
ide pozrieť. Jemu vaša emócia šťastia nebude nič nehovoriť. Darmo ho budete volať hrať futbal. On jednoducho nevie taký veľký emočný skok spraviť. Dokonca ani vtedy, ak človek napríklad zakopne
a spadne, nezačne hneď plakať, ale emócie sa u neho vynárajú postupne. Dajme tomu, že kým spadol, bol v emócii šťastia. Potom sa rozpleštil na zem a emočne spadol o jednu úroveň nižšie, do určitého
konzervativizmu. Čo sa to stalo? Je všetko v poriadku? Potom začne analyzovať a spadne o ďalšiu úroveň nižšie, do nudy. Nudu spoznáte ľahko, človek začne niečo opakovať, napríklad, koho je to vina: „Kto
sem tú tehlu dal?“ A možno prejde až do hnevu: „Prečo tam bola tá diera?“ Postupne ide emóciu po emócii dole a až niekde na konci zacíti ľútosť a začne plakať. Niekedy tam ani nedôjde. A deti? Keď spadnú,
začnú plakať okamžite, keďže v rámci emócií vedia preskakovať veľmi dynamicky.

•
•
•

Poviem príklad zo života, na ktorom si to budete vedieť veľmi dobre predstaviť:
Máme s manželkou výročie svadby. Dohodneme sa, že v sobotu o siedmej večer budeme mať spoločnú večeru pri sviečkach. Manželka večer o siedmej sedí v kuchyni, stôl prestretý, sviečky horia, červené víno
naliate, nalakované nechty, šaty, lodičky, polievka naservírovaná, ďalšie dva chody čakajú v rúre. Jednoducho je v emócii šťastia.

•

Sedem hodín, ja nie som doma. Nezačne hneď plakať alebo nadávať. Jednoducho klesne len o jednu úroveň nižšie, na určitý konzervativizmus.

•

Pol ôsmej, už sa bude nudiť. Jeden pohár vína vypila, prepína telku, skrátka sa nudí.

•

O ôsmej prejde do hnevu. Už vie, že som zabudol, zase teda klesne o úroveň nižšie. Už to v nej vrie, snaží sa mi dovolať, no ja to nezdvihnem. Hovorí si: „Veď počkaj, prídeš domov, to bude peklo.“

•

O desiatej už však začína mať strach, či sa mi niečo nestalo.

•

O dvanástej už ľutuje, že sa vyhrážala, len nech prídem domov, len aby som bol v poriadku.

•

A o štvrtej ráno je možno už tak hlboko, že je v určitej apatii a rozmýšľa, čo má teraz robiť, či má volať políciu, alebo obvolať nemocnice.

•

Keď ráno dôjdem domov, budú emócie zase postupovať smerom hore. Prejdem si aj ľútosťou, aj hnevom, aj nudou, aj konzervativizmom. Nestane sa to, že bude hneď šťastná, že už som doma. Čiže emócie
idú postupne smerom dole a postupne aj smerom hore.

•
•
•

•

Príklad z biznisu:
Do autoservisu príde nahnevaný zákazník a rozčuľuje sa: „Včera som bol u vás, zničili ste mi auto, dnes som už ani nenaštartoval.“ Servisný technik na neho nemôže vyskočiť: „Pane, ale máme nové
pneumatiky, nechcete si ich kúpiť?“ Nemôže mu odpovedať v emócii šťastia, lebo by ho ešte viac rozzúril. Musí sa posunúť len o jeden stupeň nad zákazníka. Keďže zákazník je v emócii hnevu, technik sa
posunie do emócie nudy, takže si musí vypočuť všetky nadávky. A keďže v emócii nudy sa vety stále opakujú, technik bude tiež len hovoriť dookola: „Áno, pane, rozumiem vám, áno, pane, viem, nemalo sa to
stať.“ Jednoducho ho nechá, nech sa vykričí. Keď sa už aj zákazník začne opakovať, možno nahnevane, ale predsa len opakovať, postúpil do emócie nudy a servisný technik sa musí posunúť zase o jeden
stupeň vyššie, čiže do určitého konzervativizmu. Tak mu začne hovoriť: „Pane, v dnešnej dobe už nie sú tie súčiastky to, čo bývali, vyrábajú to tak, aby sa to dva dni po skončení záruky pokazilo, možno tam
dávajú naschvál niečo chybné...“ Cieľom je ťahať toho zákazníka smerom hore. Keď zákazník povie niečo v zmysle: „Áno, aj mne sa minule pokazila práčka mesiac po záruke,“ technik vie, že sa už nachádza
v emócii konzervativizmu, a tým pádom môže prejsť do emócie šťastia a povedať mu: „Pane, idem teraz do dielne, zoberiem toho najlepšieho servisného technika, dovediem ho sem, vymyslíme, ako vám to
opravíme tak, aby to stálo čo najmenej peňazí a aby ste vaše auto mali k dispozícii čo najrýchlejšie a za to, že ste s nami mali opletačky, máte od nás zľavu 20 % na zimné pneumatiky.“ A teraz je už zákazník
v emócii šťastia, kde mu technik dokáže predať aj čosi navyše.
Čiže, celý zmysel emócií je vytiahnuť ľudí z nízkej emócie do vysokej a tam im niečo predať.

•
•

V rámci populácie existujú však aj chronické emócie. V krajinách, v ktorých sa bojuje, je typickou emóciou hnev. Počas socializmu bola emócia o stupeň horšia - skryté nepriateľstvo. Postsocialistické krajiny
majú ešte o jeden stupeň nižšiu emóciu, a tou je strach. Patrí sem aj Slovensko. Ľudia sa boja, že prídu o prácu, že sa niečo stane s režimom, so spoločnosťou. Vyspelé kapitalistické krajiny majú zase
chronickú emóciu nudy.

•
•

Prečo je to dôležité?

•

Keď budete robiť marketing na Slovensku, musíte začínať v emócii strachu. A zo strachu cez skryté nepriateľstvo, nudu a konzervativizmus vytiahnuť človeka až do emócie šťastia a až tam predať.

•

Dôležité je vedieť, ktorá emócia sa s krajinou, v ktorej predávate či robíte biznis, spája. Lebo to, čo platí v jednej krajine, v druhej nemusí. Napríklad veľmi úspešné reality show v Amerike začínajú v emócii
nudy, a práve preto v nich protagonisti hovoria také nezmysly. To je však Slovákom úplne cudzie, pretože Slováci začínajú v emócii strachu, a nie nudy.

•
•
•
•
•

Ako to teraz celé pospájať s marketingom?
V téme o marketingu sme hovorili o tom, že človeku musíte najprv ukázať, že nie je v pohode. Tiež mu musíte povedať, že ho rýchlo viete dostať zase do normálu a použiť spomínaných 5 tém (sex,
peniaze, vojna, moc, sloboda) a musíte mu to povedať 5x. K tomu teraz pridáme nutnosť vytiahnuť ho (na Slovensku) z emócie strachu do šťastia. A keď budete mať vypracovaný už spomínaný prieskum,
konkrétne vety, ktoré ľuďom povedať, vám z neho vyplynú. Ako príklad si uveďme predaj auta, ktorý sme tiež pri téme marketingu už spomínali.
Nové auto môžete predať napríklad takto: „Pane, to vaše staré auto vás raz nechá bez pomoci na dovolenke, lebo sa vám pokazí. V skutočnosti už nie je bezpečné (téma vojna alebo smrť), nie je imidžové,
strácate tým zákazky (téma peniaze), tie nové sú oveľa rýchlejšie (téma sloboda). My tento váš problém vieme vyriešiť rýchlo.“ Ťaháte teda zákazníka z emócie strachu (pretože ste mu povedali, že ho auto
nechá na dovolenke) cez skryté nepriateľstvo („susedia vám budú závidieť“) do hnevu („môžete si to dovoliť bez ohľadu na to, že vám šéf nechce zvýšiť plat“), potom do nudy („zmeňte niečo, budete sa cítiť
lepšie“) a nakoniec do spojenia konzervativizmu a šťastia („doprajte si to, tak tvrdo pracujete, máte na to nárok“).
Neviem vám úplne presne povedať tie správne vety, keďže nemám k dispozícii daný prieskum. Ale keď si ho spravíte, témy, ktoré ľudí zaujímajú, vám z neho vyplynú. Ak to takto marketingovo naskladáte, nie
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je možné, aby to zákazník nepochopil, nestotožnil sa s tým a nechcel si to kúpiť. Potom ho už len posuniete na obchodníka, na ktorom je, aby to zákazníkovi predal.

•
•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:

•

Vytiahnite ľudí z nízkej emócie do emócie šťastia. Len keď je zákazník v emócii šťastia, kúpi si niečo bez toho, aby ste mu to museli predať.

•

Prepojte to s marketingom: ukážte zákazníkovi, že nie je v pohode, sľúbte mu, že to bude rýchlo, použite 5 tém (sex, peniaze, vojna, moc, sloboda) a povedzte mu to 5x.

•

•

10.

•

Ako vybudovať značku?

•
•
•
•
•
•
•

Keď sa rozprávam s majiteľmi firiem, vždy sa ich pýtam, čo je cieľom ich firmy, aký je očakávaný výsledok, na čo firma slúži? Drvivá väčšina odpovie: „Na generovanie zisku.“
Ale hodnota firmy a zisk, ktorý generuje, sú dve odlišné veci. Ukážem vám to na základe financií, pretože práve prostredníctvom nich v dnešnom svete meriame. Keby ste chceli firmu predať alebo
ohodnotiť, a cenu by ste stanovili iba na základe majetku, získali by ste určitú sumu, ktorú by vám ľudia boli ochotní zaplatiť. Ocenia majetok, vypočítajú určitú zľavu za to, že už bol používaný, a to by bola
hodnota firmy.
Ak viete firmu ohodnotiť na základe hospodárskeho výsledku, na základe nejakého parametra, ktorý sa môže volať ebitda, krát nejaký koeficient, možno 4 - 5 rokov, ak je firma v dobrej kondícii, vždy má
väčšiu hodnotu ako samotný majetok, ktorým disponuje. Čiže ak je na základe hospodárskeho výsledku ohodnotenie firmy väčšie ako iba na základe majetku, viete, že máte firmu v celkom dobrom stave.
To, o čo by ste sa však mali snažiť, je vybudovať značku. Pretože ak dokážete firmu predať ako značku, nielen ako hospodársky výsledok či majetok, bude mať niekoľkonásobne vyššiu hodnotu.
Zoberte si taký Facebook. Keby ste zrátali jeho majetok, bola by to zanedbateľná čiastka, za ktorú by ste ho vedeli kúpiť. Facebook v súčasnosti generuje asi 1 miliardu dolárov ročne, čo je jeho hospodársky
výsledok. Keby ste to dali krát 4 roky, vyjde vám suma 4 miliardy. Ak prirátame aj rastový koeficient, dajme tomu 10 miliárd dolárov. Avšak za tieto peniaze vám nikto Facebook nepredá, kvôli tomu, že má
vybudovanú značku. Nejde o to, že má enormné množstvo klientov, ide o to, že je to značka.
Momentálna hodnota Facebooku je asi 300 miliárd dolárov. Keby ste zaň teda zaplatili túto sumu, cez hospodársky výsledok zistíte, že vaša investícia má návratnosť 300 rokov, čo je totálny nezmysel. Napriek
tomu to takú hodnotu má a ľudia akcie Facebooku kupujú – aktuálne sa predané akcie Facebooku pohybujú v rozmedzí od cca 250 až do 300 miliárd dolárov.

•
•
•
•
•

Čiže, o čo by ste sa mali snažiť, je vybudovať značku. Teraz je otázka ako? Ako najjednoduchšie, najrýchlejšie a s najmenším množstvom peňazí vybudovať značku?
V prvom rade sa musíte zamyslieť nad tým, čo vôbec značka je – aby ste ju mohli vybudovať, musíte vedieť, čo to je. Veľakrát si ľudia myslia, že na to, aby mali značku, musia mať super kvalitu. Nie je to však
tak. Áno, sú firmy, ako je napríklad Versace, ktorých úroveň značky je veľmi vysoká, pretože majú vysoký level, čo sa týka kvality, luxusu aj ceny. Potom sú však značky, ktorých úroveň je veľmi nízka,
napríklad celá čínska ekonomika a čínske produkty, ktoré sa sem dovážajú a ktoré sú tiež určitým spôsobom značkou. A v rozmedzí medzi tým máte veľké množstvo iných značiek. Značka neznamená, že to
musí byť nevyhnutne kvalitné, značka znamená, že to nejaké je.
Čiže bod číslo jeden – nastavte úroveň profesionality, v ktorej sa budete hýbať. Zadefinujte si určité pásmo, v ktorom sa budete pohybovať, napríklad ceny „odtadiaľ potiaľ“, kvalitu „odtadiaľ potiaľ“,
a potom to už nemeňte. Nemyslite si, že keď zdvihnete kvalitu, zákazníci to ocenia - neocenia. Ak raz nejaký ste, tak taký buďte a nevyskakujte zo zadefinovaného pásma. Ak budete vyskakovať, budovanú
značku zničíte. Keď si zákazníci u vás budú chcieť kúpiť výrobok za sumu, na akú sú zvyknutí, a vy im ho predáte zrazu lacnejšie, budú dezorientovaní. To isté sa stane aj v prípade, ak im ho budete chcieť
predať drahšie.
Čo by mohlo byť druhým bodom pri budovaní značky? Keď sa pýtam na druhý bod, väčšinou mi podnikatelia odpovedajú, že musia investovať do marketingu a PR. To je však veľmi dlhá a aj veľmi drahá cesta.
Značka sa síce dá vybudovať aj týmto spôsobom, ale bude vás to stáť veľa peňazí a aj času. Existuje jednoduchšia cesta, ktorú, mimochodom, využila aj drvivá väčšina značiek. To, čo potrebujete, je nájsť si
celebritu alebo mienkotvorcu. Ak si nájdete celebritu, ktorá sa s vaším výrobkom stotožní a ktorá ho bude cez komunikačný kanál propagovať (to je dôležité - celebrita musí mať komunikačný kanál, cez
ktorý vás môže propagovať), dokážete expandovať v priebehu noci. Ak váš produkt napríklad súvisí s futbalom a nájdete si nejakého známeho futbalistu, stačí, ak raz povie: „Toto jem, toto nosím, toto si
obúvam...“ A zrazu to budú chcieť všetci, a značka bude vybudovaná naozaj v priebehu jednej noci. Čo sa týka mienkotvorcu, je to to isté. Mienkotvorca je niekto, koho ľudia nasledujú, pretože ho považujú za
autoritu. Ak si nájdete mienkotvorcu, ktorý o vašom výrobku povie: „Toto je ten správny produkt,“ do marketingu a PR budete musieť investovať oveľa menej peňazí aj času.

•
•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:

•

Ak dokážete vašu firmu predať ako značku, nielen ako hospodársky výsledok či majetok, bude mať niekoľkonásobne vyššiu hodnotu.

•

Vašu značku vybudujete rýchlo, ak si zadefinujete úroveň profesionality a nastavíte úroveň ceny a kvality, v ktorej sa budete pohybovať. Z tejto úrovne však potom už neuhýbajte, nechoďte ani hore, ani dole.

•

Aby ste vybudovali značku doslova cez noc, nájdite si celebritu alebo mienkotvorcu, ktorý sa s vaším produktom stotožní a bude ho propagovať.

•
•
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11.
Inovácie
Pri téme ideálna scéna sme sa venovali aj pilotnému projektu. Na čo pilotný projekt vôbec je? Slúži na otestovanie toho, či vaša aktivita alebo
projekt, s ktorým chcete začať, bude fungovať.
Toto testovanie spravte pred spustením každého nového projektu. Totižto, ak si niečo otestujete, neminiete hŕbu peňazí na to, aby ste následne
konštatovali, že to dopadlo zle. A na to, aby ste zistili, aké budú výsledky, do toho nemusíte vložiť veľa, stačí to spraviť v malom.
A čo je konverzia? Konverzia nám, napríklad, hovorí, koľkých zákazníkov získam oproti tomu, koľkých ich oslovím. Keď sa stretnem s 50
firmami, koľko z tých firiem podpíše zmluvu či keď zavolám do 20 firiem, koľko stretnutí dohodnem. Je to pomer činnosti oproti výsledku. Čiže –
dôležité je všetko merať a robiť AB testovanie.
V AB testovaní skúšate určitú vec spraviť jedným spôsobom, následne zistíte, aký to má efekt, a potom to isté skúsite spraviť iným
spôsobom a tiež zistíte efekt. Ten spôsob, ktorý má lepšie výsledky, začnete používať a snažíte sa vymyslieť ďalší. Tým pádom robíte BC
testovanie, potom CD testovanie a tak ďalej. Vždy sa snažte danú aktivitu zlepšovať, aby ste z nej dostávali lepšie výsledky. Ak budete robiť AB
testovanie, v jednom okamihu prekročíte kritickú hranicu, kde za, dajme tomu, 10 vložených eur zarobíte 10 aj niečo. Možno 11, možno 20.
V momente, keď sa dostanete do pozitívnej ekonomiky, čiže do stavu, že zarobíte viac, ako ste vložili, môžete dať do kampane peniaze.
Samozrejme, zvyšujte ich postupne.
Napríklad: Ak na marketing dáte 40 eur a vašu stránku navštívi 100 zákazníkov, z toho nakúpi 1 a dajme tomu za 100 eur, zarobili ste 60 eur. Keď na
marketingu dáte 400 eur, stránku navštívi 1000 zákazníkov a z toho 10 nakúpia, dajme tomu, každý za 100 eur, zarobili ste 600 eur.
Takto viete marketing škálovať. Podľa toho, koľko peňazí do získania zákazníka vložíte, toľko na konci dostanete ako profit.
Robte teda AB testovanie, ak vám vyjde pozitívna ekonomika, začnite vkladať do marketingu viac peňazí, stále to však pozorujte a merajte
konverziu. Ak sa konverzia zlepšuje, vložte do toho ešte viac peňazí, ak sa zhoršuje, analyzujte, v ktorom kroku nastáva chyba.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Pred spustením každého nového projektu či aktivity si ich najprv otestujte.
Robte AB testovanie (skúste určitú vec spraviť jedným spôsobom, potom to isté skúste spraviť iným spôsobom a zistite, ktorý mal väčší efekt). Ak
vám vyjde pozitívna ekonomika, začnite vkladať do marketingu viac peňazí, stále to však pozorujte a merajte konverziu (pomer činnosti oproti
výsledku).
Ak sa konverzia zlepšuje, vložte do toho viac peňazí, ak sa zhoršuje, analyzujte, v ktorom kroku nastáva chyba.
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15.

•

Tréning efektivity

•
•

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo ľudia nie sú efektívni a čo to spôsobuje? Klasické odpovede sú: lenivosť, prokrastinácia, rozptyľovanie okolitým prostredím alebo to, že človek jednoducho danú úlohu
spraviť nevie alebo toho má príliš veľa. V tejto téme vám poviem, ako byť efektívny na 100 % a ako mať všetky úlohy hotové. Najskôr si dáme trošku teórie, aby som vás uviedol do problematiky, preberieme,
ako funguje ľudská myseľ a následne vám poviem presný postup, ako mať všetko efektívne hotové.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ako teda ľudská myseľ funguje?
Na vedomej báze nedokážete robiť viacero vecí súčasne. Vyskúšajte si to sami: skúste v telefóne hľadať nejaké číslo, popritom riešiť matematickú úlohu a do toho sa ešte rozprávať o nejakých konkrétnych
veciach, možno termínoch, s priateľom. Jednoducho to nie je možné. Musíte urobiť jednu vec, zastaviť, prepnúť sa na druhú vec, zastaviť, prepnúť sa na tretiu vec, zastaviť a zase dookola. To, čo môžete
robiť, je prepínať.
Na nevedomej úrovni viacero vecí súčasne robiť dokážete. Dokážete zároveň počúvať, rozprávať a hýbať sa, ale nevedome. Na vedomej úrovni to robiť nedokážete. Dokonca ani ženy, aj keď sa hovorí, že
ženy dokážu robiť viac vecí naraz. Nie je to tak, pretože to nie je možné.
Čiže, je nutné robiť veci jednu za druhou. Ak robíte jednu vec na 100 %, urobíte ju rýchlo a kvalitne. Neurobíte v nej chyby, pretože vás vtedy nič nevyrušuje. Ak robíte dve veci súčasne, musíte medzi nimi
prepínať, a každej tak venujete iba 50 % svojej pozornosti, svojho výkonu. A urobíte to maximálne polovične tak rýchlo, lebo prepínaním nejaký čas strávite. Musíte si spomenúť, kde ste skončili, musíte na ten
bod nadviazať a často sa potom stane, že urobíte chyby. Tie chyby vznikajú preto, že si nespomeniete presne, kde ste skončili a začnete niekde ďalej, prípadne niečo spravíte dvakrát. Ak máte 100 vecí, ktoré
súčasne riešite, každú viete robiť tak na 1 % výkonu. V skutočnosti sa ľudia dostávajú do takého stavu, že 90 % času venujú prepínaniu, rozhodujú sa, čo z toho idú robiť, a samotný výkon je len 10 % z ich času.
A kde vzniknú tie desiatky, stovky vecí, ktoré súčasne riešite? Verte či nie, ale drvivá väčšina z nich je z vašej vlastnej mysle, z nedokončených úloh. Niečo riešite a teraz vám napadne: musím ešte toto
kúpiť, a tomuto som toto sľúbil, a na tento mail musím odpovedať, a pred mesiacom som povedal, že toto ešte spravím, poobede musím ísť na tréning... Jednoducho, stále vás niečo vnútorne vyrušuje.
Vonkajších vyrušení je ďaleko menej ako tých vnútorných.
A tie vnútorné, všetky do jedného, sú vami nedokončené úlohy, ktoré ste sa v minulosti rozhodli, že spravíte, dokonca ste to možno niekomu aj sľúbili, a nespravili ste ich. Tie spôsobujú to, že na hodinovej či
minútovej báze prerušujete aktivitu, ktorú robíte. Aj keď je to iba pár desiatok sekúnd, počas dňa sa to nazbiera a ste z toho rozptýlení. Nerobíte na 100 % jednu vec, nerobíte ju rýchlo, stále prepínate medzi
úlohami a spôsobuje vám to ešte jeden nepríjemný stav. Prepínanie je totižto veľmi náročné.
Večer skončíte a ste unavení. Únavu nespôsobuje nič iné, iba to, že prepínate medzi úlohami. Ak by ste robili jednu úlohu, jednu vec na 100 % svojho výkonu, večer nebudete unavení. Často sa ľudia okolo
mňa čudujú, ako je možné, že nie som unavený, keď konzultujem od rána od siedmej do večera do deviatej, a potom mám ešte nejaké povinnosti aj doma. Dôvod je veľmi jednoduchý - nikdy nerobím dve veci
naraz. V skutočnosti ma teda nič nevyrušuje. Začnem jednu aktivitu, dokončím ju a potom začnem novú. Volá sa to akcia: niečo začnete, prebehne to a potom to ukončíte. Ja osobne nedokončené veci
nemám.
Prečo ľudia veci nedokončujú? Drvivá väčšina ľudí vie naštartovať určitú aktivitu či akciu. Existuje pár jedincov, ktorí to nevedia. S tými nepohnete. A tiež existuje pár jedincov, ktorí vedia všetko dokončiť. Tých
tiež nie je veľa. Ale drvivá väčšina ľudí zlyhá práve v priebehu. Začne určitú aktivitu, dostane sa do nejakého stavu a potom tam zastane. Skúste sa zamyslieť, prečo to tak je. Prečo v nej ľudia nepokračujú?
Prečo ju nedokončia? Áno, klasické odpovede budú zasa: lenivosť, nevedia to urobiť atď. Skutočnosť je však iná a oveľa jednoduchšia. Ľudia nedokončujú veci preto, že sa dobrovoľne vzdajú kontroly nad
určitou aktivitou. A kľúčové je práve slovíčko DOBROVOĽNE.
Predstavte si, že mám ceruzku. Štart je, keď ňou pohnem a koniec je, keď bude na papieri. Keď kontrolujete priebeh tejto činnosti, nie je možné, aby ste sa tam nedostali. A je úplne jedno, ako ňou krúžite, ak
sa na ten papier, do toho konca, dostanete. Ak počas priebehu hodíte ceruzku na stôl, v momente, keď ste ju pustili, sa dobrovoľne vzdáte kontroly nad priebehom. Keby ste všetko, čo začnete, ukončili,
budete v živote veľmi úspešní. Dokonca nie je podstatné, či bude konečný výsledok pozitívny alebo negatívny. Dôležité je, aby ste vo svojom živote veľa vecí začali a aj ich dokončili.
S ukončovaním a priebehom súvisí ešte jedna vec. Zamyslime sa nad tým, kedy sú ľudia v skutočnosti šťastní. Človek je šťastný krátky časový okamih po tom, ako prekoná určitú prekážku. Predstavte si
futbalový zápas. Tí, ktorí prehrajú, šťastní nie sú, víťazi áno. A šťastní sú preto, lebo prekonali nejakú prekážku, prekonali odpor druhého tímu. Ak je však táto prekážka príliš malá, nebude to fungovať. Ak
by napríklad prvoligoví futbalisti hrali s materskou škôlkou a vyhrali by 100 : 0, nebudú šťastní. Na druhú stranu, nemôže byť ani príliš veľká, pretože ak prekonáte príliš veľkú prekážku, poviete si: „Už nikdy
viac.“ Prekážka musí byť tak akurát, aby sa prekonať dala, ale nie veľmi ľahko. Takže postupnosť je takáto: štart, priebeh, koniec; a práve priebeh je prekážkou.
Čiže: Keď sa dostanete do konca, v skutočnosti ste prekonali prekážku a budete šťastní. Keď budete robiť len jednu vec a nebudete prepínať medzi dvomi či viacerými rôznymi aktivitami, nebudete
unavení. Toto je teória. Ako ju však dostať do praxe?

•
•
•

Bod prvý. Urobte si zoznam všetkých nedokončených vecí.
Čo vám napadne ako prvé? Väčšinou dostávam odpovede typu: „Nejako si to treba rozplánovať.“ Áno, ale na to, aby ste si to mohli naplánovať, si najskôr musíte urobiť zoznam všetkých nedokončených vecí.
Nemusíte triediť, ktorú treba spraviť skôr. Napíšte jednu za druhou. Pokojne pomiešajte biznisové, kariérne, súkromné, sny, ciele, cestovateľské plány... čokoľvek. Jedno za druhým, čo vám napadne, čo ste si
niekedy v minulosti povedali, že by ste chceli a stále ste to nedokončili. Pretože vaša myseľ vám to bude neustále pripomínať. V hlave máte nedokončených vecí desiatky až stovky. Keď to budete mať spísané,
stane sa jedna zaujímavá vec. Dostanete to z hlavy von. Vaša myseľ eviduje, že je to niekde poznačené, nemusím si to pamätať, nemusím to pripomínať. Získate určitý časový okamih a môžete si zobrať
niektorú z tých úloh, napríklad prvú, a vyriešiť ju so 100 % pozornosťou, so 100 % rýchlosťou, bez chýb a kvalitne. Má to však jeden problém. Časovú platnosť. Keď myseľ zistí, že to neriešite, začne vám veci
postupne pripomínať.

•
•
•

Bod druhý. Zabudnite na priority a začnite úlohy riešiť jednu za druhou.
Keď sa ľudí spýtam, čo by spravili ako druhú vec, keď už majú zoznam všetkých nedokončených vecí, 90 % z nich mi povie, že si treba určiť priority. Takto odpovedajú preto, že veľa z nich čítalo knihy o time
managemente, kde sa určenie priorít uvádza ako jedna zo základných vecí: spravte si priority - urgentné, dôležité, kombinácia urgentného a dôležitého - a na základe nich to riešte. Táto teória je síce pekná,
ale nefunguje. Videl som napísané priority v nespočetnom množstve diárov, avšak ľudia vždy riešili len úlohy, ktoré boli mentálne jednoduché. Tie boli vyriešené a tie dôležité tam boli dni či týždne a stále sa
len posúvali a posúvali. Je to preto, že ľudia jednoducho NEVEDIA s prioritami pracovať, takže si ich budete robiť zbytočne. Stane sa vám to, že budete mať 100 úloh a budete strácať čas rozhodovaním sa,
ktorú z nich máte začať robiť. ZABUDNITE na priority.

•
•
•

•
•

Bod tretí. Tu už väčšinou ľudí omráčim, keď poviem: vyriešte ich všetky za dva dni. Máte desiatky až stovky úloh a chcem, aby ste si zobrali dva dni a za tieto dva dni ich všetky vyriešili. Prečo dva dni? Lebo
najlepšie sa to robí cez víkend, keď máte najmenej vyrušení. Takže si zoberte sobotu a nedeľu - ak to budete riešiť každý deň po 10 hodín, to máte 20 hodín, keď si ich vynásobíte 60 minútami, je to spolu 1200
minút, a za tento čas môžete všetky úlohy vyriešiť.
Ako? Ak ich je 100, máte na každú úlohu 12 minút. Zoberte si prvú z nich, nepreskakujte, a venujte sa jej. Za 12 minút ju buď vyriešite, alebo si na ňu založte čistý papier, na ktorý si hore napíšte názov aktivity,
pod to si napíšte, kam ste sa dostali a vpravo hore si zapíšte dátum, kedy v tejto aktivite budete pokračovať. Nie, kedy to má byť hotové, ale kedy sa tomu budete znova venovať. O deň, tri
dni, týždeň, mesiac... to je úplne jedno. Zoberiete si druhú úlohu, 12 minút sa jej venujte, potom prestaňte, buď je to hotové, alebo si na to založte papier a v tej istej postupnosti pokračujte stále dookola. Keď
to budete robiť niekoľko týždňov, z pomyselného časového stroja vám všetky úlohy zmiznú. Neostane tam ani jedna. Ostanú tam len operatívne, ktorých sa neviete zbaviť inak, ako ich delegovať na niekoho
iného. Ale nebudú vás už strašiť. Nebudete unavení, budete robiť v jednom čase len jednu vec a nebudete prepínať medzi úlohami. Myseľ vás tým už nebude vyrušovať, urobíte to kvalitne a rýchlo
a budete šťastní.
Bude to tak preto, že keď aktivitu vrátite späť do časového stroja, tak ju ukončíte. Keď ju vyberiete, to je to naštartovanie a keď v nej niečo robíte, to je priebeh. Čím viac takýchto aktivít ukončíte, tým
úspešnejší vo svojom živote budete. A navyše budete aj šťastní, pretože práve priebeh je tou spomínanou prekážkou.
Ešte to má jeden rozmer, ktorý som vám ukazoval na príklade s ceruzkou - v skutočnosti ste sa nikdy nevzdali kontroly nad priebehom. Keď úlohu vrátite naspäť do časového stroja, kontroly sa nevzdávate,
len sa bližšie posúvate k finálnemu výsledku. Ale v momente, keď si poviete, že to dokončíte zajtra, už to nejdete dávať do časového stroja, vtedy sa kontroly nad priebehom vzdávate, zabudnete na to.
Spomeniete si možno o mesiac, budete mať nedokončených úloh 20, potom 100 a nakoniec sa v tom zase stratíte. Vždy si zoberte len veci z dnešného dňa a riešte ich postupne, každej dajte vyhradený čas
a ak ich nedokončíte, vráťte ich späť do časového stroja.

•
•

•

S časovým strojom súvisia ešte tri priečinky: prvý sa volá „vstup“, druhý „dnes“ a posledný „hotové“. Do priečinka „dnes“ dávate úlohy z časového stroja, do priečinka „hotové“ dávate všetko, čo je
hotové a do priečinka „vstup“ dávate nové veci, ktoré prídu. Takmer žiadna nová vec, ktorá príde, nie je urgentná. Ľudia si myslia, že takmer všetko, čo sa zrazu objavilo, je urgentné, pretože nevedia robiť
s prioritami. Skutočnosť je taká, že sa naháňajú za klientom alebo do práce, majú dopravnú nehodu, a zrazu to, čo bolo urgentné, to, prečo sa naháňali, je neurgentné a riešia políciu, autoservis, zdravie
a všetko ostatné, len nie to, kvôli čomu sa naháňali. Urgentné, neurgentné, proste to, čo príde, vložte do priečinka „vstup“. Samozrejme, ak sa napríklad porežete, tak sa choďte dať ošetriť hneď. Používajte na
to vždy zdravý sedliacky rozum.
Ale väčšinu vecí, ktoré prídu, dajte do priečinka „vstup“. Večer, keď ste už všetko z priečinka „dnes“ vybavili - buď je to hotové, alebo je to späť v časovom stroji - zoberte si priečinok „vstup“ a spravte každú
jednu vec, ktorá tam je, v prípade, že ju viete spraviť do 5 minút. Ak nie, vložte ju späť do časového stroja. Večer máte priečinky „vstup“ a „dnes“ prázdne a priečinok „hotové“ by ste mali odložiť do šanónov
alebo delegovať na niekoho, kto v tom bude pokračovať.

•
•

Ako to zaviesť do praxe? Urobte to v štyroch krokoch:

•

Prvý krok: Napíšte si zoznam všetkých nedokončených vecí, ktoré máte. Kľudne pomiešajte súkromné s firemnými.

•

Krok číslo dva: Zabudnite na priority. Netrieďte to. Nechajte to tak, ako je to napísané.

•

Tretí krok: Dajte si na vaše úlohy dva dni a za tento čas zatrieďte všetky úlohy do časového stroja a napíšte dátum, kedy sa im chcete venovať.

•
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Krok štvrtý: Keď budete v bežný pracovný deň v práci, zoberte si len dnešné úlohy a jednu za druhou riešte na základe času, ktorý ste im pridelili. Ak ich máte 8 a máte 8-hodinový pracovný čas, jedna úlohu
vychádza na hodinu. Ak ich máte 16, na jednu úlohu máte 30 minút. To, že máte niektoré urgentné, súvisí s tým, že ste sa na ne vykašľali a teraz už naozaj horia. Ak však budete podľa tohto návodu
pokračovať, tie urgentné vymiznú.

•
•
•

Ísť vedome podľa tohto postupu bude ťažké, ale urobte to. Po 4 týždňoch totiž prejdete do automatického režimu a potom to už bude jednoduché. Zakladať úlohy do časového stroja a pracovať s týmito
tromi priečinkami budete inštinktívne. Celý proces bude pre vás mentálne jednoduchý a významne vyčistený. Tiež zistíte, že máte v skutočnosti oveľa menej práce, ako ste si mysleli a budete sa veľa času
doslova nudiť.
Byť v automatickom režime je už jednoduché. Dostať sa tam je ako naučiť sa šoférovať. Nad každým pohybom rozmýšľate. Ako zaradiť jednotku, kedy stlačiť plyn, kedy stlačiť spojku... Ale keď sa už do

•

16.

•

21 povinností asistentky

•
•
•
•

Pred 18 rokmi, keď som odchádzal z jednej organizácie, som sa spýtal majiteľa, čo mám spraviť ako prvé, keď si chcem vybudovať vlastnú firmu. Bol to pán, ktorý pochádzal z Austrálie a povedal mi 2 veci:
Ako prvé si prenajmi nejakú kanceláriu. Nerob biznis z domu, z obývačky. Doma sa môžeš veľmi ľahko nechať rozptýliť - kuchyňa, chladnička, televízor... Koncentrovať sa by bolo mentálne príliš náročné.
Druhým dôvodom je, že keď chceš vybudovať firmu, nebudeš si vodiť ľudí domov. Keď potrebuješ mať zamestnancov, niekam musia chodiť. Veľké množstvo dnes už veľkých a úspešných firiem vyšlo z garáže.
Aj chalani, ktorí programovali či niečo vytvárali, sa stretávali v garáži. Nerobili to z domu.
Ako druhé prijmi asistentku.

•
•
•
•

Tomuto som úplne nerozumel a skúsil som to bez toho. Po istom čase som pochopil dôležitosť vlastnej asistentky. Keď začnete niečo robiť, vznikne pri tom toľko byrokracie, že vás časovo zabije. Skôr či
neskôr teda budete potrebovať človeka, ktorý vám s tým bude pomáhať. Ísť na poštu, odniesť či priniesť dokumenty, nakúpiť, dať vyrobiť vizitky, zatelefonovať... Asistentka je kľúčovým človekom vo firme.
Odbúra vám obrovské množstvo času, ktoré trávite nad úlohami, ktoré neprinášajú ten správny výsledok.
Počas posledných 15 rokov som v každej organizácii, do ktorej som prišiel, hľadal kľúčovú osobu, ktorá by mohla byť mojou asistentkou. Buď som ju našiel priamo v organizácii, alebo som si našiel vlastnú,
mimo organizácie. Aj v Business Cloude bola asistentka prvým človekom, ktorého som prijal.
Vo firmách sa však veľmi často stáva, že majiteľ síce príjme asistentku, ale v skutočnosti si urobí problém nasledovného rozsahu: ráno príde do práce a rozmýšľa, aké jej dá úlohy. Niečo jej vymyslí, ona to
spraví. Na druhý deň jej znova musí vymyslieť úlohy a potom znova. Po týždni je pre neho vymýšľanie stále nových úloh už tak mentálne náročné, že sa na to vykašle a z asistentky sa stane recepčná, ktorá
robí len kávu či čaj a upratuje kuchynku. To však nie je tá pozícia, ktorú potrebujete. To, čo potrebujete, je dať asistentke trvalé úlohy, na ktorých bude môcť pracovať a ktoré vám trvalo budú šetriť čas.
Preto som na základe štyroch bodov pracovnej náplne, ktoré som už rozoberal v jednej z minulých tém, vytvoril 21 povinností asistentky.

•

Názov pracovnej pozície: Asistentka výkonného riaditeľa.

•

Účel alebo prečo tam vlastne je: Plánovať a ochraňovať zdroje výkonného riaditeľa. To je jej hlavnou úlohou - plánovať a ochraňovať váš čas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadriadený a podriadený: Nadriadeným je výkonný riaditeľ. Podriadeného nemá, ale má poverenie informovať všetkých podriadených výkonného riaditeľa. Keď výkonný riaditeľ dá príkaz, posunie ho ďalej.
Asistentka nové príkazy nevytvára, ale informuje všetkých podriadených o tom, čo treba spraviť.
Štatistiky: Počet dokončených neoperatívnych úloh výkonného riaditeľa. Asistentka svoje vlastné štatistiky nemá, jej štatistika je počet dokončených úloh, ktoré spraví výkonný riaditeľ. Je teda plne
zodpovedná za to, aby ste toho spravili čo najviac.
To boli prvé 4 body, teraz vám poviem o 21 povinnostiach asistentky. Aby ste im porozumeli, prejdeme ich jednu za druhou:
Eviduje a triedi prichádzajúce úlohy. Zodpovednosťou asistentky je, aby evidovala, čo sa má spraviť a aby to triedila. Úlohy, ktoré vie vybaviť samostatne, vybaví a informuje vás o tom. Vám stačí vedieť, že
boli hotové a môžete ich pustiť z hlavy. Všetky ostatné bez výnimky eviduje, informuje vás a plánuje čas na to, aby ste ich mali kedy vybaviť. Ale na to, aby to mohla robiť, jej musíte dovoliť ich evidovať
a kontrolovať. Bolo by dobré, keby ste ju brali so sebou na porady a keby mala pod kontrolou váš e-mail a telefón.
Eviduje, čo prišlo od nadriadených výkonného riaditeľa a bezodkladne ho o tom informuje. Každý z nás má nadriadeného. Výkonný riaditeľ má generálneho riaditeľa alebo majiteľa. Majiteľ má nadriadené
štátne orgány ako daňový úrad či políciu. Keď príde príkaz od nadriadeného, potrebujete o tom vedieť čo najskôr, bez ohľadu na to, čo práve robíte, aby ste na to mohli reagovať. Je potom už na vás, či sa
rozhodnete to riešiť, alebo nie, ale vedieť to potrebujete.
Informuje výkonného riaditeľa o jeho osobných veciach a overených správach v rámci organizácie. Nie o klebetách. Vy nepotrebujete vedieť, kto sa s kým pobil a aké intrigy sú v rámci firmy. Potrebujete
vedieť overené informácie, napríklad že ste zazmluvnili ďalšieho klienta alebo že klient, naopak, zmluvu vypovedal... Samozrejme, aj osobné veci, že vám volala manželka, deti majú narodeniny a kopec
ďalších vecí, na ktoré tak nemusíte myslieť.
Komunikáciu, na ktorú treba reagovať, pripraví s odpoveďami. Pripraví pre vás kompletné podklady, vyčlení čas na to, aby ste ich mohli skorigovať a mohlo to rýchlo odísť. Keď tento bod bude plniť,
nebudú sa vám viac kopiť malé úlohy, ktoré síce nemajú až takú vysokú prioritu, ale keď ich už je príliš veľa, vo firme začne vznikať chaos.
Nemení harmonogram začatého pracovného dňa. Iba ak po dohode s vami. Keby niekto zmenil harmonogram začatého dňa mne, strašne ma to dezorientuje. Pretože ja si vždy ráno pozriem harmonogram
nastávajúceho dňa a mentálne sa na to nastavím. Viem, že idem robiť toto, potom toto a za tým toto a následne mám voľno a mentálne si tam dám, že budem oddychovať, a ak mi tam asistentka niečo vloží,
úplne ma to rozptýli. Skúste sa s ňou dohodnúť, aby denný kalendár nemenila. Môže meniť zajtrajšok alebo pozajtrajšok. A ak by chcela zmeniť harmonogram začatého dňa, nech sa najprv príde opýtať.
Na zavolanie výkonného riaditeľa príde, zapíše si, čo chce a následne to vykoná. Kľúčové je, že si to zapíše. Pretože často si síce zavoláte asistentku, rozprávate jej niečo 10 minút, ale ona z toho polovicu
zabudne a potom príde znova a znova. Ale najhoršie je, keď nepríde a ani to neurobí. Trvajte na tom, aby si to zapisovala.
Udržiava všetky dokumenty výkonného riaditeľa aktuálne a správne založené, aby vedel, kde ich nájde. Jednoducho - potrebujete vedieť, kde tie dokumenty sú a potrebujete, aby boli aktuálne.
Nepotrebujete starú verziu zmluvy, ale najnovšiu.
Ak nemá výkonný riaditeľ stretnutie a momentálne evidentne na ničom nepracuje, pomôže mu dokončiť niektorú záležitosť, ktorá sa už dlhšie odkladala kvôli nízkej priorite. Alebo s ním uprace
povaľujúce sa veci. Prečo? Veci, ktoré majú nízku prioritu, nerobíte, lebo máte dôležitejšie veci. Ale ani vtedy, keď dôležitejšie veci nemáte, ich nerobíte, lebo sa vám ich robiť nechce. Asistentka by vás mala
do takýto vecí dotlačiť, prísť za vami a zobrať jednu z tých vecí, že poďme toto dokončiť. Keď to dokončíte, potešíte sa, že to už nemusíte odkladať a uľaví sa vám.

•

Dozerá na čistotu pracovného prostredia výkonného riaditeľa. Nie ostatných.

•

Dozerá na dostatok kancelárskych potrieb pre výkonného riaditeľa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Nevyrušuje výkonného riaditeľa zbytočnými klebetami. Často sa stáva, že sa s asistentkou zakecáte, ubehne hodina, dve, tri... toto nepotrebujete. Asistentka vám má pomáhať šetriť čas a nie vás
rozptyľovať.
Vybavuje všetky veci, ktoré potrebuje výkonný riaditeľ mať spravené. Ak potrebujete niečo odniesť na poštu či odniekiaľ priniesť, jednoducho jej to zadáte a ona to urobí.
Ak chce niekto s výkonným riaditeľom komunikovať, asistentka zistí, či sa to nevyhnutne týka jeho pozície. Ak nie, daného človeka nasmeruje na finančného alebo iného riaditeľa. Jednoducho, nepustí
k vám hocikoho, a nemusíte tak riešiť prácu niekoho iného.
Ak sa vec nevyhnutne týka vašej pozície, zhromaždí minimálne 3 informácie: kto chce komunikovať, o čom chce komunikovať a kedy musí byť rozhodnutie. Čiže kto: prišiel Jano. O čom: chce riešiť
leasing. Kedy musí byť rozhodnutie: dnes to musí poslať. Keď dostanete tieto tri informácie, viete reagovať, napríklad: „Leasing ešte počká, pošli Jana preč, nech príde o 3 dni.“ To isté sa týka telefonátov.
Nemôže vám povedať, že vám niekto volal. To je zbytočná informácia. Musí povedať: „Volal vám Fero, chce nové auto, potrebuje ho hneď, lebo jeho staré už nejazdí.“ Čiže musí vám dať minimálne tieto tri
informácie.
Vytvára si zoznam ľudí, s ktorými výkonný riaditeľ nechce komunikovať. Každý má takýto zoznam. Môžu to byť poisťovací agenti či nepríjemní klienti. Asistentka si robí zoznam týchto osôb a neprepája
ich.
Informuje výkonného riaditeľa o situáciách, ktoré by mohli ohroziť chod firmy. Toto nie sú klebety či donášanie. Nepotrebujete vedieť všetko, čo sa vo firme deje. Faktom však je, že asistentka vie o
zákulisných veciach oveľa viac ako výkonný riaditeľ. A ak nastane situácia, ktorá by mohla ohrozovať chod firmy, je dobré, aby ste ju vedeli. Môže to byť napríklad to, že by kľúčový človek chcel z firmy odísť.
Potrebujete to vedieť, aby ste na danú situáciu dokázali zareagovať ešte predtým, ako bude neskoro.
Eviduje všetky príkazy výkonného riaditeľa a dohliada na ich realizáciu. Keďže eviduje všetky úlohy, aj tie, ktoré boli vydané na porade, mala by aj kontrolovať, či ľudia na daných úlohách pracujú. Aby sa
nestalo, že o pol roka si spomeniete: „Veď toto sme chceli robiť.“ Asistentka stráži a kontroluje všetky úlohy a príkazy, ktoré ste dali, aj s termínmi. A ak sa to niekde zasekne, musí vás o tom informovať.
Ak ju o to výkonný riaditeľ požiada, pripravuje podklady k akémukoľvek projektu. Asistentka nevie spraviť projekt, ale vie zistiť adresy či zarezervovať hotel. Vie vám teda zabezpečiť faktické dáta, z
ktorých sa dá už oveľa jednoduchšie poskladať projekt, ako keby ste si ich mali zisťovať sami.
Ak čokoľvek technické vo firme zlyhá, asistentka o tom informuje kompetentnú osobu. Nesvieti svetlo, nejde voda... Jedine v prípade, že situáciu daná kompetentná osoba nevyrieši, príde za vami po
radu a opýta sa vás, čo s tým má robiť. Vy ju následne usmerníte, za kým má ísť. Asistentka potom v riešení situácie pokračuje.
Ak výkonný riaditeľ pracuje na niečom dôležitom, blokuje všetku komunikáciu. Ak máte poradu, nikoho tam nepúšťa. Ak máte dôležitý telefonát, ničím vás neotravuje. Ak robíte dôležitý projekt, tiež
k vám nikoho nepúšťa, aby vás nerozptyľoval a vy ste ho rýchlo dokončili.
Ak je to potrebné, stará sa o pitný a stravovací režim výkonného riaditeľa a o návštevy výkonného riaditeľa. Nie o všetky návštevy. To má na starosti recepčná. Asistentka sa stará o vás a vaše návštevy.
Nemá povinnosť starať sa o kuchynku a ostatných hostí, ale pomáha s tým, ak na to má priestor. Nemá zakázané robiť aj iné veci, ale predchádzajúcich 20 bodov má vyššiu prioritu. Najskôr musí spraviť tie
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a až potom sa môže starať o kuchynku či varenie kávy pre kohokoľvek z firmy.
Čo s tým? Zoberte to a dajte naštudovať vašej asistentke. Chvíľku jej bude trvať, kým sa zorientuje, čiže zo začiatku bude robiť chyby a vy ich budete musieť korigovať, ale keď niečo urobí zle alebo neurobí
podľa tohto zoznamu po istom čase, príďte za ňou s daným papierom a povedzte: „Vytvára si zoznam ľudí, s ktorými výkonný riaditeľ nechce komunikovať. Vieš, že nechcem komunikovať s poisťovákmi. Prečo
mi prepínaš ich telefonáty? Nerozumieš tomu bodu?“ Keď povie, že rozumie a že na tom zapracuje, celé jej to dajte naštudovať nanovo, aby si obnovila všetky body, a dajte jej to podpísať. V skutočnosti už
tam bude druhý podpis, lebo prvýkrát dokument podpísala, keď si ho naštudovala prvý raz. A zakaždým, keď spraví chybu, jej dajte dokument naštudovať a podpísať znova. Keď bude v dokumente veľa
podpisov, musíte danú osobu vymeniť. Verte však, že keď jej to dáte druhý, tretí, štvrtýkrát podpísať, pochopí dôležitosť toho, čo od nej chcete a bude sa podľa toho riadiť. Ušetrí vám veľa času, urobí za vás
veľa práce a hlavne urobíte veľa práce vy, lebo budete robiť presne na tých veciach, na ktorých by ste mali.
Ak máte asistentku, skúste to implementovať. Zoberte si dokument s 21 povinnosťami asistentky, skúste si ho s ňou prejsť, aby mu porozumela, dajte jej ho podpísať a vaša práca sa zefektívni.

•

18.

•

Čo ľudí motivuje

•
•
•
•
•
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•
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•

•
•

Položili ste si niekedy otázku, prečo sú ľudia ochotní niekedy pracovať viac a inokedy menej, prečo niektoré veci robia s nadšením a iné nie? Čo v skutočnosti ľudí motivuje? Štandardná odpoveď je taká, že ľudí
motivujú peniaze. Je to pravda, je to jeden z motivačných faktorov, ale je až na piatom mieste. A ešte aj pod peniazmi sú veci, ktoré ľudí motivujú. Napríklad bezpečie, domov, jedlo či rôzny typy pudov.
Všetky tieto veci si však dokážete za peniaze kúpiť. Ak ľuďom dáte istý obnos peňazí, postúpia o určitý krok dopredu a sú na motivačnom faktore číslo 5. Čo je však pred ním? Čo ľudí motivuje viac ako
peniaze?
Keby nad peniazmi nič nebolo, ľudia by sa správali inak ako teraz. Napríklad by si zaobstarali zbraň a išli si do banky tie peniaze zobrať. Tesne nad peniazmi je však to, že ľudia chcú robiť správne veci. Etické,
morálne, podľa nejakých kódexov. Čiže nad peniazmi je svedomie či určitá správnosť. Ako docielite, aby ľudia nerozmýšľali len o tom, čo z toho budú mať, ale aby rozmýšľali aj o tom, či to je správne? Nie je to
až také zložité, no aj napriek tomu to spraví len veľmi málo podnikateľov.
Stačí spraviť smernicu. Jednou zo smerníc je napríklad pracovná náplň. Keď človeku do pracovnej náplne napíšete, že jeho úlohou je každý týždeň poliať kvety, už sa vás nebude pýtať, prečo práve on a čo
z toho bude mať. Jednoducho to urobí, lebo to tam má napísané. Jednou z prvých smerníc, ktoré vo svete existovali, bolo desatoro. Keď Mojžiš doniesol zo Sinaja tabule, v skutočnosti to bola smernica, ktorá
ľuďom hovorila, čo by mali alebo nemali robiť, čiže bolo to určité mentálne zjednodušenie toho, ako sa majú správať. Už sa potom nepýtali, čo z toho budú mať.
Ale čo je nad svedomím, etickosťou, morálnosťou? Keby tam nič nebolo, ľudia by nikdy neurobili nič iné ako to, za čo dostanú peniaze alebo to, čo majú v pracovnej náplni. To, čo je nad tým, je zmysluplnosť.
Ak ľuďom bude dávať zmysel to, čo robia, skôr či neskôr to spravia. Dajte si však pozor. Zmysluplnosť nie je niečo, čo si zadefinujete ako víziu spoločnosti. Tá je ľuďom v skutočnosti ukradnutá. Píše sa o tom
síce veľa kníh, ale ľudí to až tak nezaujíma. Musí to v prvom rade dávať zmysel (a ten by mali dosiahnuť svojou prácou) pre nich samotných. Je to presne tak, ako keď sa pozriete na spoločnú fotku: vždy tam
hľadáte najprv seba a až potom vás zaujímajú ostatní ľudia.
Zoberte si napríklad robotníka v závode pri páse, ktorý prekladá súčiastky z jednej strany na druhú. Bude to robiť iba vtedy, ak mu to dáva zmysel, dokonca aj v prípade, že je jeho kvalifikácia vyššia. Ako by ste
mu ten zmysel dali? Zmysel ľuďom dáva kariérny rast. Poviete mu: „Budeš teraz tri, štyri mesiace pri páse, keď to budeš robiť dobre a pochopíš to, môžeš byť vedúci dielne.“ To je preňho zmysluplné a bude
ho to motivovať. To, že na konci z toho bude krásne auto, ho motivovať nebude. Bude to robiť len z dôvodu, že to má napísané v pracovnej náplni. Ale nebude to robiť s nadšením, s láskou.
Nad zmyslom sú ešte dve úrovne. Ľudia dokážu robiť veci aj z iných dôvodov. Dokážu ich robiť aj vtedy, keď im zmysel nedávajú. Jedným z tých dvoch dôvodov sú ľudia. Zamestnanci dokážu byť vo firme
kvôli vzťahom, ktoré tam majú, aj keď im to nedáva zmysel, nerobia úplne správne veci či dokonca aj vtedy, keď nezarobia toľko, koľko by chceli. Zabezpečiť, aby ich motivovali vzťahy na pracovisku, nie je až
také zložité. Dá sa to akoukoľvek formou teambuildingu. Od tých klasických veľkých a formálnych s rôznymi aktivitami až po rozdávanie kindervajec k Veľkej noci a čokoládových figúrok k Vianociam.
Akákoľvek forma teambuildingu zabezpečí, že ľudia budú mať medzi sebou lepšie vzťahy, vďaka ktorým dokážu robiť veľké veci.
Ale čo je tým najväčším motivátorom? Predstavte si matku, ktorá sa v noci zobudí na to, že jej dieťa plače. Čo spraví? Jednoducho k tomu dieťaťu ide. Nerozmýšľa, čo z toho bude mať, či je to správne, alebo
nie. Nemusí jej to ani dávať zmysel, lebo je unavená. Dokonca to nerobí ani kvôli manželovi – čiže to nerobí kvôli ľuďom. Robí to preto, že je pre ňu absolútnou samozrejmosťou zdvihnúť sa a ísť sa pozrieť, čo
sa deje, keď dieťa plače. Touto najvyššou úrovňou - absolútnou samozrejmosťou - sú väčšinou motivovaní majitelia. Keď idú cez zasadačku a vidia na zemi papier, zdvihnú ho a hodia do koša. Čo nie je až také
jednoduché zabezpečiť u zamestnancov. Veľa zamestnancov ten papier obíde, odkopne ho či zasunie pod skrinku. Nie je pre nich samozrejmé, aby ho zdvihli a hodili do koša. Odporučte vašim ľuďom, aspoň
tým kľúčovým, motivačnú literatúru, literatúru, pri čítaní ktorej sa budú vyvíjať ako osobnosti a postupne presiaknu absolútnou samozrejmosťou. Keď potom budú vidieť, že je potrebné niečo spraviť, pokúsia
sa o to, pokiaľ to bude, samozrejme, v ich silách.
Túto postupnosť vám ukážem na dvoch príkladoch:
Predstavte si, že niekomu poviete, aby polial kvety. Človek, ktorého motivujú peniaze, sa vás opýta, čo z toho bude mať. Človek, ktorého motivuje úroveň 4, čiže etické, správne a morálne veci, sa opýta,
prečo práve on? Veď to má robiť upratovačka. Človek, ktorého motivuje úroveň 3, zmysluplnosť, si povie, že ich poleje, pretože pokiaľ to neurobí, kvety uschnú. Človek, ktorého motivuje úroveň 2, vám povie,
že to síce nie je jeho starosť, ale kvôli vám to urobí. A človek, ktorého motivuje úroveň 1, teda absolútna samozrejmosť, sa proste zdvihne, poleje ich a nebude o tom špekulovať či diskutovať.
Poznal som majiteľa jednej organizácie, ktorý občas na porade urobil zaujímavú vec. Predstavte si - bežala porada, vyhodnocovali sa tam kvartálne čísla, všetci boli do toho ponorení, prečo firma rastie, prečo
klesá, prečo táto predajňa je na tom lepšie a iná horšie, kde sme minuli viac peňazí, kde menej... a on v strede tejto debaty povedal, že zajtra ideme do Afriky. Všetci stuhli a on iba pozoroval, čo sa bude diať.
Ľudia, ktorých motivovali peniaze, sa opýtali, koľko to bude stáť. Vôbec nerozmýšľali o tých ďalších úrovniach. Ľudia, ktorých motivovali správne veci, začali riešiť, čo všetko treba vybaviť, či treba víza, alebo
pasy, kedy kúpiť letenky... Ľudí, ktorých motivovala úroveň 3, zaujímalo, čo tam budeme robiť? Načo tam ideme? Aký to má zmysel? Ľudia, ktorých motivovali vzťahy, sa spýtali, kto presne tam ide. A ľudia,
ktorých motivovala absolútna samozrejmosť, sa opýtali, kedy a kde sa stretneme.
Toto je presne ten rozdiel medzi vašimi zamestnancami. Ale viete ich posúvať zdola hore. A čím vyššie budú, tým lepší výkon budú podávať a budú šťastnejší.
Takže spravte nasledovné: Peniazmi vyriešite väčšinu ostatných spodných úrovní, ktoré som ani nespomínal. Dajte ľuďom nejaké zmysluplné množstvo peňazí, nemusí to byť veľa. Keď to majú, cez
smernice, pracovné náplne a pracovné postupy ich posuňte o úroveň vyššie, aby robili správne veci. Ak chcete, aby robili zmysluplné veci, nastavte im určitý kariérny plán, nastavte im, čo pre nich bude
znamenať to, že budú niečo istú dobu vykonávať. Ak chcete, aby to vykonávali pre ľudí, aby to robili s radosťou pre niekoho, usporadúvajte akúkoľvek formu teambuildingu - od denného pozdravu až po ten
formálny s rôznymi aktivitami. A ak chcete, aby ste im vôbec nemuseli hovoriť, čo majú robiť, zaveďte vzdelávanie. Nie technické vzdelávanie, ale osobnostné. Pretože ak budú ľudia osobnostne rásť, budú
sami hľadať, ako to majú spraviť a urobia to bez toho, aby ste ich do toho museli nútiť.

•
•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:

•

Motivátormi sú pre ľudí: peniaze, etika a morálka, zmysluplnosť, ľudia a absolútna samozrejmosť. Potrebujete, aby sa vaši zamestnanci posunuli od peňazí k absolútnej samozrejmosti.

•

Je nutné ich teda – zaplatiť, cez pracovnú náplň usmerniť, aby robili to, čo chcete, nastaviť im kariérny plán, usporadúvať teambuilding a osobnostne vzdelávať.

•
•
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21.
10-sekundový tréning

Novému zamestnancovi spravte 10-sekundový tréning. Ten spočíva v tom, že ho hodíte do vody. Nezabite ho komplikovaným vysvetľovaním,
zaškoľovaním a mučením rôznymi školeniami. Ja to robím tak, že mu poviem: „Choď a sprav to a niečo sa stane.“ A až následne tento proces
skorigujem.
Ak ľudí začnete vzdelávať, stane sa presne to, čo sa deje v škole. To obrovské množstvo dát a faktov, ktoré si nevedia spojiť s realitou, sa od nich
bude odrážať a v skutočnosti im to nič nedá, jedine tak môžu získať zlé návyky. Ak ľudia nespoja teóriu s praxou, nemá to pre nich žiaden zmysel.
Skôr opačne. Stane sa toto: vy ich zaškolíte a oni následne prídu do praxe. Ale keďže to na začiatku pokazia, budú vám hovoriť, že tá teória
nefunguje. Ale v skutočnosti nefunguje preto, že robia niečo inak, než ste im povedali. V procese korekcie im viete povedať: „Skús to spraviť takto,“
alebo: „Ja by som to spravil takto.“ A ten človek si pomyslí: „Áno, to by mohlo ísť,“ a skúsi to. Keď na neho dozeráte, aby to urobil správne a aby to
tým pádom fungovalo, stotožní sa s tým a bude to robiť tak, ako ste mu povedali. Ale ak mu poviete dopredu, ako to má robiť, ale u neho
to nezafunguje (aj keď preto, že to nerobí správne), nebude tomu už veriť.
Ja to robím tak, že keď prijmem nového človeka, pokojne aj na pozíciu výkonného riaditeľa, hodím ho do vody. Opýtam sa ho: „Chceš robiť
výkonného riaditeľa?“ Samozrejme, musí mať na to predpoklady, musíte vycítiť, či na to má, alebo nie a hlavne musíte vycítiť, či to robiť chce. Ak
odpovie kladne, hodím ho do vody a od toho momentu je už výkonným riaditeľom. Keď za mnou príde a opýta sa, ako má v niečom rozhodnúť,
poviem mu: „Si výkonným riaditeľom, rozhodni sa sám.“ Ak príde znovu, zopakujem to. Prípadne mu môžem pomôcť tým, že poviem: „Ak nevieš, či
je dané rozhodnutie správne, alebo nie, riaď sa podľa tohto: ak by dané rozhodnutie bolo zlé, zafinancoval by si stratu zo svojej peňaženky?“ Ak ju
zafinancovať z vlastnej peňaženky nechce, vtedy mu s rozhodnutím pomôžem. A ak príde podriadený výkonného riaditeľa a spýta sa ma, ako má
v niečom rozhodnúť, či chce odo mňa, aby som to rozhodol ja, pošlem ho za novým výkonným riaditeľom: „Choď za ním, on je výkonným
riaditeľom, rieš to s ním.“ Totižto keď človeka dáte na určitú pozíciu, musíte mu dať dôveru a od toho okamihu všetkých jeho podriadených
smerovať naňho. Inak by nikdy neprebral kompetenciu a zodpovednosť, ktorú ste mu dali.
Nezdržujte ľudí komplikovanými zdĺhavými školeniami, hoďte ich do vody, nechajte ich pracovať a následne to korigujte. Je to veľmi rýchle a
účinné. Tak či tak zistíte, či tí ľudia na to schopnosti majú, alebo nie.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Namiesto zdĺhavých školení spravte novým zamestnancom radšej 10-sekundový tréning. Ten spočíva v tom, že ich jednoducho hodíte do vody
a necháte ich vykonávať danú pozíciu, ako aj prebrať zodpovednosť, ktorá k nej patrí.
Veci korigujte až v procese, je to rýchle a účinné.
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Ako sa zlepšiť v obchodných stretnutiach

Veľa obchodníkov rieši, ako byť efektívnejším, ako viac predať či ako viac zaujať klienta. Poviem vám to v dvoch častiach. Prvá je technická, budeme
sa v nej venovať iba tomu, čo máte spraviť, a druhá časť je trochu kúzelná a zaujímavá.
V čom teda spočíva technická časť? Na to, aby ste sa zlepšili, aby ste mali progres, potrebujete mať z každého stretnutia zápis. Prečo? Pretože
práve zápis vás tlačí do toho, aby ste zo stretnutia mali aj určitý výsledok.
Zápis by mal byť nasledovný:
Prvým bodom v zápise je meno klienta, s ktorým ste sa stretli.
Druhý bod je termín, kedy ste sa stretli.
Tretí bod je to, o čom ste rozprávali, aké sú klientove výzvy a problémy. Potrebujete si zapísať tému vášho rozhovoru, aby ste na to nabudúce mohli
nadviazať.
Štvrtým bodom je to, na čom ste sa dohodli. Ak odchádzate od klienta a na ničom ste sa nedohodli, tak ste ho vlastne stratili. Musíte mať zapísané
minimálne to, že aj keď teraz nič nepotrebuje, skúsite sa ozvať o pol roka. Ak máte ďalší krok, viete na to nadviazať.
Takýto zápis si potom vložte najlepšie do vášho CRM systému, softvéru či databázy, kde s tým viete pracovať efektívnejšie ako s papierom.
A čo je tá kúzelná vec? Urobte občas to, že sa pri obchodnom rozhovore nahráte. Zoberte si telefón, dajte ho do letového režimu, otočte ho
mikrofónom k sebe, vypnite obraz a spustite nahrávanie. Keď obchodné rokovanie skončí, nepočúvajte záznam hneď, ale nechajte tomu týždeň. Po
týždni zabudnete na to, čo sa na stretnutí dialo a budete počuť chyby, ktoré ste urobili, a následne ich budete vedieť korigovať, poučíte sa z nich
a každé ďalšie obchodné stretnutie bude lepšie a lepšie.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Z každého stretnutia si urobte zápis, ktorý bude obsahovať meno klienta, dátum stretnutia, to, o čom ste sa rozprávali a to, na čom ste sa dohodli.
Občas sa pri obchodnom rozhovore nahrajte. Vypočujte si tento záznam o týždeň a poučte sa z chýb, ktoré pri rozhovore robíte.
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26.
Ako správne telefonovať?

Ľudia majú s telefonovaním nestály problém. Cez telefón si dohodnúť stretnutie, niečo predať či porozprávať sa o komplikovanom manažérskom
probléme s kolegom je pre nich skoro nemožné.
Existuje však spôsob, ako si telefonovanie zjednodušiť a ako dosiahnuť požadovaný cieľ:
1. Presne si zadefinujte, čo chcete dosiahnuť. Keď to zadefinované nemáte, ťažko to potom budete počas telefonátu realizovať.
2. Úprimne a stručne povedzte protistrane, o čo vám ide. Ak sa okolo toho budete točiť, zamotáte sa a druhá strana bude cítiť, že nechcete
vysloviť to, o čo vám ide v skutočnosti. Budete sa vzďaľovať nielen od pointy, ale najmä od výsledku, ktorý chcete dosiahnuť.
3. Musíte mať vysokú emóciu, ktorá vyplýva z vášho vnútorného presvedčenia, že to, čo robíte, je jedinečná služba/produkt. Keď neveríte
tomu, čo ponúkate, druhá strana to vycíti.
Takže: Najskôr si zadefinujte, čo chcete, potom to rýchlo a úprimne povedzte a povedzte to s vysokou emóciu, akoby to bola jediná vec,
ktorú klient potrebuje.
Napríklad to spravte takto: „Moje meno je Peter Kočalka, volám z firmy Business Cloud a chcel by som si s vami dohodnúť stretnutie. Mám pre vás
zaujímavú ponuku na spoluprácu. Mohli by ste vo štvrtok o druhej alebo v piatok o desiatej?“ Protistrana vám na to niečo povie. Je úplne jedno, čo
to je, vy pokračujte vo svojom zadefinovanom cieli: „Pane, ja viem, že nerozumiete, ale neviem vám to vysvetliť cez telefón. Chcem si však kúpiť 15
minút vášho času, pozývam vás na kávu. Ak vám to zmysel dávať nebude, bude ma mrzieť, že som vás obral o štvrťhodinu, ale vy za to okrem tých
15 minút nič nedáte.“ Povedzte to takto veľmi jednoducho a stručne. Väčšinou sa ma ľudia ani nepýtajú, o čo ide. Ak sa vás začnú vypytovať, spravili
ste niečo zle a tá emócia nebola taká, aká by mala byť. My nechodíme za klientami, až na pár výnimiek, ale všetkých voláme na kávu k nám.
Jednoducho zavoláme klientovi, predstavíme sa, predstavíme firmu a pozveme ho na kávu, nech sa príde pozrieť, ako to u nás funguje. Ak mu to
dávať zmysel bude, budeme s ním radi spolupracovať, ak nie, stratí 15 minút. Vždy sa klientov pýtam, čo im povedali naši telefonisti, a oni sú naozaj
niekedy zmätení a povedia mi: „Pozvali nás na kávu.“ Ak vieme pozvať majiteľov firiem na kávu my, viete to spraviť aj vy. Dôležitá je vysoká emócia
a to, že viete, čo chcete.

•
•
•

Bonus na záver:

•
•
•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:

Ideálne je, ak telefonujúci o danej téme veľa nevie. Pretože ak o tom nevie, nemôže sa o tom rozrozprávať. Ak vám dohaduje stretnutie asistentka,
nemusíte jej vysvetľovať, prečo sa chcete stretnúť. Jednoducho jej len povedzte, dohodni mi stretnutie s týmto majiteľom z tejto firmy, najlepšie
dnes/zajtra. Asistentka zdvihne telefón a zavolá: „Pekný deň, volám sa Janka, volám z firmy Business Cloud a chcela by som dohodnúť stretnutie
nášho majiteľa s vaším. Bolo by to možné zajtra o druhej?“ Keď sa protistrana opýta, o čo ide, nemusí to vysvetľovať. Stačí, že povie: „To vám
neviem povedať, ja mám len dohodnúť stretnutie. Mohli by sme to teda dať na piatok?“ Toto je celý telefonický rozhovor. Stretnutie buď dohodne,
alebo nedohodne. Keď nemá informácie, nemusí nič vysvetľovať, a tak sa v tom nezamotá.

Osvojte si 3 pravidlá telefonovania: najskôr si zadefinujte, čo chcete, potom to rýchlo a úprimne povedzte a dajte do toho vysokú emóciu, akoby to
bola jediná vec, ktorú klient potrebuje.

•
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28.
Kedy začnete milovať odmietnutie alebo ako predať každému zákazníkovi

Odmietnutie nemá nikto rád. Ľudia v sebe majú zakorenené od detstva, že keď vám niečo zakázali, nedovolili, nedali, nemali ste to jednoducho
radi. V obchodnom procese je to o to náročnejšie. Nie je príjemné, keď vám niekto povie, že sa s vami nechce stretnúť alebo od vás nechce niečo
kúpiť.
Teória hovorí, že ľudia majú štandardnú predstavu, že sa nachádzajú približne v strede a chcú sa priblížiť k čiare, ktorá sa volá úspech a chcú sa
vzďaľovať od čiary, ktorá sa volá neúspech. Čiže utekať od neúspechu k úspechu. V realite sa však čiary úspechu a neúspechu dotýkajú, pretože sú
pri sebe. Ak utekáte od neúspechu, v skutočnosti utekáte aj od úspechu. Každý podnikateľ vám povie, že bez rizika nie je zisk. Ak nepôjdete do
rizika, nemôžete mať úspech.
Zoberte si napríklad podnikateľa Donalda Trumpa, ktorý mal miliardové dlhy. Ale bez toho, aby sa párkrát nedotkol neúspechu, nemohol dosiahnuť
také impérium, ako mal. Pri stavaní Disneylandu niekoľkokrát skrachoval a niekoľko desiatok bánk bolo v dlhoch. Ale teraz? Teraz je z Disneylandu
veľká korporácia. Neutekajte od neúspechu, lebo keď od neho budete utekať, nikdy sa nedotknete úspechu.
Teória je to pekná, ale čo s tým? Ako z hĺbky duše milovať to, že vás niekto odmietne? Myslím naozaj milovať. Na to, aby ste to milovali, sa
potrebujete dostať do kondície nadbytku. Potrebujete toho mať strašne veľa. Zoberte si napríklad mňa: ja mám stretnutia od rána od 7:00 do
večera do 20:00. Keď niekto povie mne, že nepríde, alebo to ani nepovie a jednoducho len nepríde, úprimne sa teším, pretože mám konečne trochu
času, aby som sa išiel najesť. Ak sa dostanete do kondície nadbytku, budete milovať, keď vám niekto povie NIE, lebo si oddýchnete. Čo treba
spraviť? Ak je niekto demotivovaný z odmietnutia, nedajte mu menej práce, ale dajte mu jej viac. Povedzte mu: „Dnes si zavolal 20-tim
firmám, zajtra zavoláš 40-tim.“ Ak to nepomôže, ďalší deň zavolá 80-tim. Nie je možné, aby sa nedostal do stavu, že by nemiloval to, keď mu niekto
povie: „Nemám záujem sa stretnúť.“ A čím rýchlejšie mu to povie, tým viac ho to bude tešiť, lebo nebude musieť s daným človekom strácať čas. To
isté platí o obchodných stretnutiach či podpisovaní zmlúv. Občas za mnou obchodníci prídu s otázkou, čo majú robiť pre to, aby klienti, ktorí sľúbili,
že prídu, naozaj aj prišli. Ja s tým nerobím nič. Ja to jednoducho už riešiť nemusím. Keď máte vybookovaný kalendár od pondelka do piatka od rána
do večera, niekedy aj cez víkendy, a danému klientovi nedáte na výber, len mu poviete: „Stretneme sa v stredu o 14-tej alebo až o 2 týždne,“
zoberie to vážne a príde. Ja osobne milujem, keď niekto nepríde (aj keď sa mi to už skoro nestáva), ale je to kvôli tomu nadbytku. Potrebujete toho
mať veľa. Ak toho máte veľa, klienti to cítia, chcú sa stretnúť, chcú podpísať zmluvu a chcú s vami spolupracovať. Ak toho máte málo, tak aj z toho
mála vám desiati neprídu. Celé riešenie: robte toho viac a potom ešte viac a potom ešte viac a jedného dňa sa to tak zlomí, že to budete milovať
a predáte každému jednému klientovi.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Na to, aby ste milovali odmietnutie, sa musíte dostať do kondície nadbytku. Do nadbytku sa dostanete tak, že budete pracovať čo najviac, napríklad
volať čo najväčšiemu množstvu potenciálnych klientov.

•
•
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29.
Princípy komunikácie
Komunikácia je základom ľudského fungovania. Bez komunikácie neviete riadiť firmu, obchodovať či
dávať príkazy. A aké sú jej princípy?
Komunikácia musí byť hlavne obojsmerná. Ak je jednosmerná, je to monológ a z toho nikdy nič dobré
nevznikne. Kedysi dávno, keď komunikácia prebiehala prostredníctvom poštových holubov, chýbala v
nej hlavná ingrediencia. Nemali ste spätnú väzbu. Nevedeli ste, či tam ten holub už doletel alebo či
príjemca správu pochopil. Nemohli ste tak ani vedieť, čo máte ďalej robiť. V komunikácii je veľmi
dôležité, aby ste dostali aspoň potvrdenie o tom, čo ste odoslali.
Ako to zabezpečiť? V bežnej komunikácii, napríklad s priateľmi, je to na intuitívnej báze. Niečo
poviete, priateľ vám na to niečo odpovie alebo vám dá aspoň feedback, že počul či pochopil, čo ste mu
povedali: „Áno, aj ja som to videl, áno, aj ja som to počul.“ V obchodnej komunikácii, najmä, keď sú
ľudia v strese, sa to začína vytrácať. Niečo síce vyšlú a potom vyšlú niečo ďalšie a ešte ďalšie, ale
nečakajú na reakciu klienta. Alebo, naopak, klient niečo vyšle im a oni mu to nepotvrdia. Potom z toho
vznikajú zmätky či nedorozumenia.
Vždy si teda dajte pozor na spätnú väzbu. Keď vám klient vám niečo povie, potvrďte mu to. Napríklad
vám napíše mail v znení: „Prosím vás, mohli by ste mi dať nižšiu cenu?“ Vy mu na otázku ani nemusíte
odpovedať, len mu napíšte: „Aha, chceli by ste nižšiu cenu? Dobre, porozmýšľam o tom.“ V skutočnosti
mu nepoviete nič konkrétne, ale on chápe, že ste danú informáciu prijali.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1. Komunikácia je základom ľudského fungovania. Hlavný princíp komunikácie je dávanie spätnej
väzby. Veľmi dôležité je v každej komunikácii, aj v tej obchodnej, dávať aspoň potvrdenie o tom, čo ste
prijali či počkať na reakciu klienta.
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30.
Odpovede a neodpovede

Čo je to tá neodpoveď? Neodpoveď je nejasne zadefinovaná odpoveď na otázku, ktorú ste položili. Ak nebudete mať odpovede na svoje otázky,
nebudete vedieť pokračovať v rozhovore. A ešte k tomu vás bude vaša protistrana, napríklad obchodný partner, radiť pod svoju úroveň a nebude
vás považovať za rovnocenných. Nie vedome, ale intuitívne. Začne totižto cítiť, že vám nezáleží na tom, čo si myslí. Ak raz dáte nejakú otázku,
vypýtajte si na ňu odpoveď. Niekedy to však môže byť zložité.
V neodpovediach sú najlepší politici. Novinári sa ich niečo opýtajú a politici dokážu 10 či 15 minút rozprávať, ale v skutočnosti nedostanete žiadnu
informáciu. Diváci sú spokojní, politikovi aj tak nejde o vysielací čas a novinár je z toho na nervy.
Neodpovede dávajú však aj bežní ľudia. Najčastejšie podvedome. Mnohokrát používajú napríklad túto neodpoveď: „Zavoláme si.“ V skutočnosti
neviete, kto zavolá, kedy zavolá, ani čo bude predmetom hovoru. Ale ľudia vám úplne bežne povedia: „Okej, zavoláme si.“
Poviem vám ešte iný príklad neodpovede. Opýtate sa dotyčného: „Prosím ťa, čo si mal včera na obed?“ A dotyčný vám odpovie, že manželka varila
zeleninovú polievku. V skutočnosti vám nepovedal, čo mal na obed, ale to, čo varila manželka. Ako teda získať tú správnu odpoveď? Nemôžte
naňho zaútočiť a povedať mu hneď na túto jeho neodpoveď: „Ale povedz mi, čo si mal na obed TY, nie, čo manželka varila.“ Prečo to nemôžete
spraviť? Dôvod je veľmi jednoduchý - bude to považovať za výsluch. A medzi výsluchom a komunikáciou je rozdiel. Výsluch je konštrukcia. Položíte
otázku, protistrana niečo povie. Položíte druhú otázku, protistrana znovu niečo povie alebo nepovie. Medzi tými dvomi otázkami nie je potvrdenie,
že ste počuli či prijali, čo dotyčná strana povedala. Ukážem vám to ešte raz na príklade s obedom. Na otázku: „Pane, čo ste mali na obed?“
dostanete odpoveď: „Manželka varila zeleninovú polievku.“ Aby to nebol výsluch, musíte povedať: „Okej, chápem, rozumiem, manželka varila
zeleninovú polievku.“ Tým mu potvrdíte, že rozumiete, že manželka varila zeleninovú polievku a môžete na to nadviazať: „Ale ty si ju jedol?“ či:
„Len mi povedz, čo si mal na obed ty.“ Jednoducho medzi dve otázky vložte potvrdenie, že ste počuli, čo druhá strana povedala. Nemusíte
s tým súhlasiť, len jej dajte najavo, že ste to počuli.
S neodpoveďami majú najväčší problém začínajúci obchodníci. Namiesto toho, aby sa sústredili na to, čo protistrana povedala, sa sústredia na to,
čo povedia ako ďalšiu vetu oni. Potom dostávajú strašne veľa neodpovedí a keď majú z obchodného rokovania urobiť zápis, nevedia, čo do neho
napísať, pretože sa nič nedozvedeli. Dostali samé neodpovede. Navyše, viesť takto obchodný rozhovor je veľmi ťažké, pretože po niekoľkých
neodpovediach už nemáte na čo nadviazať. Sústreďte sa teda na to, aby ste na svoje otázky dostávali odpovede. Protistrana vás bude
považovať za rovnocenného partnera, váš rozhovor bude príjemný a dopadne dobre. Skúste počas jedného dňa zrátať, koľko neodpovedí ste
dostali. Budete prekvapení, koľko ich naozaj je. Potom môžete prejsť na druhý krok. Skúste si počas ďalšieho dňa pýtať odpovede na
neodpovede, ktoré ste dostali. Keď to zvládnete, budete vedieť veľmi dobre a efektívne komunikovať a budete počas obchodných rokovaní
alebo pri komunikácii s podriadenými či nadriadenými viesť veľmi príjemné rozhovory, ktoré smerujú k výsledkom.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Neodpoveď je nejasná odpoveď na položenú otázku.
Pýtajte si na svoje otázky vždy odpovede – ak vám protistrana odpovie neodpoveďou, pre ďalšou otázkou vložte potvrdenie, že ste počuli, čo
povedala. Protistrana vás tak bude považovať za rovnocenného partnera a vy budete veľmi dobre a efektívne komunikovať.
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31.
Námietky vs. Komentáre
Táto téma súvisí s komunikáciou a obchodným procesom, ale využijete ju aj vtedy, keď chcete dosiahnuť, aby vaši podriadení niečo spravili.
Ukážeme si to pri obchodnom procese. Zákazník príde do predajne áut, postaví sa k modrému autu, obzerá si ho spredu, zozadu a zvnútra. Príde za
ním obchodník a opýta sa ho: „Páči sa vám?“ A zákazník odpovie: „Páči, ale chcem radšej červené.“ V tomto bode robí veľa obchodníkov obrovskú
chybu - začnú so zákazníkom bojovať. Začnú namietať, že aj modrá farba je pekná a červená nie je až taká dobrá a teraz nie je ani moderná...
Jednoducho začnú spochybňovať zákazníkovo rozhodnutie. Musíte si však uvedomiť, že veľakrát ľudia chcú len niečo povedať. Im je v skutočnosti
jedno, aká tá farba je, len potrebovali niečo povedať, a nič iné im nenapadlo, len to, že keby bolo auto červené, bolo by krajšie.
Ak zákazník, resp. vaša komunikačná protistrana, prvýkrát s niečím nesúhlasí, považujte to len za komentár.

Obchodný rozhovor by teda mal vyzerať nasledovne:
Zákazník: „Radšej by som bol, keby bolo auto červené.“
Obchodník: „A vnútro auta sa vám páči? Páči sa vám koža, ktorá tam je? S výkonom motora ste spokojný?“
Keď zákazník povie: „Áno, vnútro je pekné,“ pokračujte v obchodnom rozhovore ďalej, môžete ho napríklad zavolať: „Dobre, tak poďte, podpíšeme
zmluvu.“
On sa k svojmu komentáru už vrátiť nemusí, pretože v skutočnosti nebol podstatný. Bol to jednoducho len komentár. Ak sa však k tejto výhrade
vráti znovu („Ja by som vážne chcel, aby bolo červené“), už to nie je komentár, ale námietka, a už s tým tak musíte pracovať. Ako? Musíte zistiť,
z čoho pramení. Možno chce červené auto jeho manželka. Potom to však nemôžete vyriešiť s týmto človekom. Musíte zavolať manželke alebo mu
dať červené auto.

Komentár sa stáva námietkou vtedy, keď sa zákazník druhý-, tretí- či štvrtýkrát vráti k tej istej problematike. Keď ho vysloví prvýkrát,
nevenujte tomu pozornosť a odkloňte rozhovor inam. To isté platí, aj keď komunikujete s nadriadeným alebo podriadeným. Ak nadriadený prvýkrát
niečo povie, jednoducho to neriešte, spýtajte sa ho: „A keby sme to spravili takto, bolo by to dobré?“ Keď vám to potvrdí, urobte to tak a to, čo
povedal, berte len ako komentár. S podriadenými je to úplne to isté. Ušetrí vám to veľa zbytočného úsilia a možno aj zlyhaní, ktoré vzniknú práve
preto, že začnete bojovať na nesprávnej pôde.

Skúste počas jedného či dvoch dní rozlišovať, čo bola námietka a čo komentár, a skúste s tým pracovať. Ušetríte veľa času a výsledky budú
dramaticky odlišné.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Ak protistrana prvýkrát s niečím nesúhlasí, považujte to len za komentár.
Komentár sa stáva námietkou vtedy, keď sa k tej istej výhrade vráti druhá strana druhý-, tretí- či štvrtýkrát.
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32.
Prečo je nutné odpovedať na otázky?

Táto téma súvisí s komunikáciou ako takou. Ak vám protistrana položí otázku, musíte na ňu odpovedať. Ak na
ňu neodpoviete, nebude vás počúvať. Od toho momentu totiž nebude myslieť na nič iné, iba na tú svoju otázku.
Bude rozmýšľať, aká by mohla byť odpoveď, a prečo na ňu nechcete odpovedať. Jednoducho sa nebude sústrediť.
Ak na danú otázku nemôžete alebo nechcete odpovedať, urobte minimálne to, že poviete: „Zapisujem si to,
dostaneme sa k tomu.“ V tom okamihu sa stane to, že z mysle druhého človeka tú otázku vyberiete a vložíte na
papier. Protistrana sa na ňu prestane sústrediť, a vy sa tak môžete venovať vlastnej téme a daný človek vás bude
počúvať. Na konci sa k tej jeho otázke buď dostanete, alebo nie.
V každom prípade je lepšie mu na otázku odpovedať. Pretože ľudská myseľ funguje tak, že si odpoveď doplní. A vy
neviete, čo si doplní a môže to byť taký výmysel, že zmarí celý rozhovor alebo obchod. Ak len trošku môžete,
odpovedzte, aby ste v jeho mysli urobili zápis, ktorý tam potrebujete mať. Pred rozhovorom sa vždy daného
človeka opýtajte, či má nejaké otázky a keď ich má, zodpovedzte ich. Ak na niektoré nechcete odpovedať priamo,
povedzte aspoň, že si ich zapisujete a že sa k tomu dostanete, a snažte sa, aby ste skôr či neskôr tieto otázky
vyriešili, inak si ich doplní sám. Keď budete postupovať podľa tohto návodu, ľudia vás budú počúvať, a ak vás budú
počúvať, väčšinou dosiahnete svoj cieľ.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Ak vám protistrana položí nejakú otázku, odpovedzte na ňu. Ak na ňu neodpoviete, nebude vás počúvať.
Ak na danú otázku nemôžete alebo nechcete odpovedať, urobte minimálne to, že poviete: „Zapisujem si to,
dostaneme sa k tomu.“ Snažte sa potom skôr či neskôr túto otázku vyriešiť, inak sa stane to, že si odpoveď
protistrana doplní sama.
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33.
Dráždivé slová
Dráždivé slová ničia komunikáciu, takže ich nepoužívajte. A je úplne jedno, či ste obchodník, komunikujete v
súkromí alebo s nadriadeným/podriadeným. A čo sú dráždivé slová?
Sú to slová, na ktoré ľudia veľmi zle reagujú. Najdráždivejšie slovo je „ale“. „Mohol by si urobiť toto a toto?“
„Mohol by som, ALE keby to urobil Fero, bolo by to lepšie.“ ALE vyvoláva konflikt. Vždy. Dáva vašej komunikačnej
strane najavo, že s niečím nesúhlasíte. Takže toto najdráždivejšie slovo prestaňte používať.
Okrem neho existujú aj ďalšie dráždivé slová. Sú to všetky slová, ktoré začínajú na „nie, ne, ni...“ Snažte sa tieto
negatíva nepoužívať. Ak totižto použijete negatívum, obchodný rozhovor sa pretaví z komunikácie na konflikt a
argumentáciu. A potom už nie je možné vyhrať.
Ďalšie dráždivé slovo sú „peniaze“. Toto slovo v skutočnosti vyvoláva v človeku strach. Nehovorte nikomu, koľko to
bude stáť. Napíšte to, otočte to a ukážte mu to.
Slovo „zmluva“ je tiež dráždivým. Keď prídete za klientom a poviete mu: „Môžeme podpísať zmluvu?“ bude mať z
toho strach, začne s tým bojovať a povie vám, že to musí skontrolovať právnik či šéf... Vyhnite sa týmto slovám.
Otočte mu papier, povedzte mu, nech si ho prečíta a že dole potrebujete jeho autogram, nie podpis.
Nepoužívajte ani slová „musíš“ a „nesmieš“. Ľudia ich nemajú radi už od detstva, z rodiny, zo škôlky, školy... keď
vás niekto do niečoho tlačí, tak sa bránite. Nikdy nehovorte klientom, že to musia urobiť, pretože nemusia.
Požiadajte ich, aby to spravili.
Ak sa teda vyvarujete všetkým týmto slovám, vaše obchodné rozhovory, ako aj všetka vaša ostatná komunikácia
budú mať oveľa lepší priebeh. Vyskúšajte v prvom kroku iba pozorovať, koľko dráždivých slov dostanete od
protistrany, v druhom kroku vyskúšajte a pozorujte samých seba, koľko takýchto slov používate vy a v treťom kroku
sa im snažte vyvarovať.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1. Nepoužívajte dráždivé slová: „ale“, všetky negatíva, „peniaze“, „zmluva“, „musíš“ a „nesmieš“, ľudia na ne
veľmi zle reagujú. Ak sa im vyvarujete, vaše obchodné rozhovory, ako aj všetka ostatná komunikácia budú mať
oveľa lepší priebeh.
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34.
Ako rozprávať v príbehoch

Ako a prečo rozprávať v príbehoch? V hlave vám totižto pri tom, ako vám niekto niečo hovorí, bežia obrazy. Ako keď ste v kine. Ak je ten film vtipný,
začnete sa smiať, ak je smutný, budete smutný aj vy. Ak vás vytáča, budete nahnevaný. V skutočnosti až tak nezáleží na tom, čo vám protistrana
hovorí, ale na tom, aké máte minulé skúsenosti a na čo vám ten film nadväzuje.
Keď nerozprávate v príbehoch, neviete protistranu ukotviť na niečo konkrétne. Vy hovoríte o koze a protistrana si začne predstavovať slona, lebo
ste hovorili, že máte doma nejaké zviera. Ak je daný človek z Afriky a mali doma zviera, bude si predstavovať slona. V rozhovore síce pokračujete,
ale rozchádzate sa v názoroch a potom netušíte prečo. Ale ak rozprávate v príbehoch, táto situácia nenastane. Daný príbeh totiž vytvára v jeho
hlave film, ktorý je dosť podobný tomu, o čom rozprávate vy. Druhá strana si tak nebude predstavovať niečo iné.
Ďalšia vec - ak rozprávate príbeh, ktorý ste zažili, môžete rozprávať hodiny či dni. Prečo? Každý z vás prežil už niekoľko rokov svojho života, čiže
niekoľko rokov krát 365 dní – to je obrovské množstvo materiálu, ktorý nemusíte vymýšľať. Jednoducho len prerozprávate, čo ste zažili, ako sa to
stalo. Nemusíte sa na to ani sústrediť. Pre poslucháčov to bude uveriteľné a reálne, pretože jedna vec veľmi plynule nadväzuje na druhú. Keď
budete rozprávať v príbehoch, nebudete sa zasekávať, nebudete musieť nič vymýšľať, bude sa to z vás hrnúť.
Obchodníci sa často snažia rozprávať príbehy iných. To však nefunguje. Keď rozprávate svoj vlastný príbeh, raz môžete nejaký malý detail
vynechať, potom zase môžete ten detail pridať, podľa toho, ako sa vám to v danej situácii hodí. Keď rozprávate cudzí príbeh, neviete s tým takto
dynamicky pracovať. Čiže je dobré, aby každý obchodník rozprával o vlastných zážitkoch a situáciách, aby mal vlastné „success story“. Keď poviete
klientovi: „Viete čo, mali sme zákazníka, ktorý urobil toto a toto, výsledok bol taký a taký, s týmto a s týmto sme mu pomohli,“ bude to uveriteľné.
Ak budete hovoriť, že ste poznali niekoho, ktorý poznal niekoho iného a urobili toto a vraj z toho bol takýto výsledok, nie je to veľmi dobre
uchopiteľné.
Vytvorte si teda svoje vlastné príbehy a začnite ich používať. Pokojne každému klientovi prerozprávajte to isté. Tak, ako to robíte s kamarátmi.
Stretnete sa a jednému niečo poviete, potom to isté aj druhému, aj tretiemu. Oni nevedia, že ste to za deň rozprávali už desaťkrát. Keď to takto
budete používať, budete mať oveľa lepšie obchodné výsledky, pretože tie v skutočnosti súvisia len s komunikáciou. Ak je komunikácia uveriteľná,
protistrana sa s ňou stotožní a má oveľa väčšiu tendenciu uskutočniť s vami obchod.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1. Keď budete rozprávať v príbehoch, druhá strana si nebude predstavovať niečo iné a vy si nebudete musieť nič vymýšľať. Bude to pre vás
jednoduché a prirodzené.
2.

Nerozprávajte príbehy iných, pretože s príbehom nebudete vedieť dostatočne dynamicky pracovať a nebude to pre druhú stranu uveriteľné.
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35.
Ako vykresliť do mysle obrázky cez otázky
Prečo vôbec ľuďom vkresľovať do mysle obrázky? Ako som už v predchádzajúcej téme spomínal, ľudia
myslia v obrazoch či príbehoch, nevidia slová ani písmená. A z toho dôvodu im ich tam teda musíte
vkresliť.
Prečo cez otázky? Ak dáte človeku riešenie, na 90 % ho odmietne. Prečo? Lebo nie je jeho. Ak mu však
dáte otázku, zamyslí sa a v hlave mu budú bežať obrázky. Ak nevie riešenie nájsť sám, následne mu ho
môžete ponúknuť. Daný človek ho príjme, pretože vie, že ho potrebuje. Stanete sa tak jeho
priateľom, spolupracovníkom, ktorý mu s riešením jeho problému pomohol. Aj v prípade, že riešenie
nájde sám, bude mať v hlave ideu, že ste mu ho pomohli vytvoriť, a stále tak pre neho zostanete
spojencom.
Poviem vám k tomu jeden príklad. Keď sa vás niekto spýta, či máte radi psov, nemôžete odpovedať
korektne. Môžete odpovedať tak, ako to cítite, ale môžete narobiť veľa škody. Ak mu odpoviete, že
máte psov radi a jeho dcéru včera pohrýzol pes, stanete sa nepriateľom. Ak mu poviete, že psov radi
nemáte a on si nejakého malého psíka zrovna kúpil alebo je priateľ zvierat, zase z toho nevyjdete
dobre. Bez ohľadu na to, či vám človek položí otázku alebo vám iba niečo povie, spýtajte sa, prečo
ho to zaujíma. Keď sa spýtate, dozviete sa viac informácií, na základe ktorých viete reagovať - buď je
ten problém už vyriešený, lebo si ho daná osoba vyriešila sama, alebo jej dáte odpoveď, ktorú očakáva.
Nie je to o manipulácii, ale o tom, aby ste nechcene neurobili viac škody ako úžitku.
Pozorujte teda, koľko sa pýtate a koľko dávate riešení, a či sa najskôr pýtate a potom dávate riešenia,
alebo najskôr dávate riešenia a potom sa pýtate. Skúste to potom zmeniť tak, aby pomer v prospech
otázok bol oveľa väčší - čiže viac otázok, menej odpovedí.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1.
Ľudia myslia v obrazoch, preto je dôležité vykresliť im ich do mysle. Skúste to cez otázky,
pretože ak dáte človeku riešenie hneď, odmietne ho z dôvodu, že nie je jeho.
2.
Spravte to teda takto: položte danej osobe otázku a ak ona sama na riešenie nepríde,
ponúknite jej ho. V jej očiach zostanete spojencom bez ohľadu na to, či na riešenie prišla sama, alebo
ho má od vás.

•
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36.
Ako si vytvoriť vzťah za 5 minút
Ľudia často bojujú s tým, ako si vytvoriť vzťah, ako prelomiť počiatočné ľady. Nie je nič jednoduchšie –
stačí byť ticho a počúvať.
Každý sa totiž v prvom rade zaujíma sám o seba. Keď niekomu dáte napríklad fotografiu, na ktorej je 10
ľudí, začne hľadať najprv seba. To isté sa týka aj videonahrávky či audionahrávky.
Keď budete počúvať a zaujímať o to, čo daný človek hovorí, vytvoríte si veľmi rýchlo naozaj kvalitný
vzťah. Ak budete hovoriť hlavne o sebe a na toho druhého reagovať tak, že poviete: „Ja som to robil
takto...“ vzťah si nevytvoríte. Zaujímajte sa hlavne o to, čo povedal on: 90 % času venujte jemu, 10 %
času smerovaniu tejto problematiky vaším smerom.
Čiže majte úprimný záujem, naozaj toho človeka počúvajte, ale zase nebuďte len ticho, duchom
neprítomní. Ak ho budete dobre počúvať, viete si domyslieť aj veci medzi riadkami. Potom budete
vedieť lepšie trafiť jeho problematiku, ako aj konkrétne problémy, ktoré potrebuje vyriešiť.
Vyskúšajte si to: pozorujte samých seba - koľko počúvate, koľko rozprávate o sebe a koľko o druhých.
Pozorujte aj druhých, koľko rozprávajú o sebe a koľko počúvajú iných. Skúste zmeniť svoj prístup, aby
ste hlavne počúvali a menej rozprávali, aby ste neupriamovali pozornosť len na seba. Keď to urobíte,
budete mať veľa priateľov a vytvoríte si veľmi rýchlo veľa vzťahov.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1. Kvalitný vzťah si veľmi rýchlo vytvoríte tak, že budete počúvať a úprimne sa zaujímať o to, čo daný
človek hovorí.
2. Rozdeľte si to takto: 90 % času venujte danej osobe a zvyšných 10 % smerovaniu tejto
problematiky vaším smerom.

•
•
•
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39.
Rozprávky 1000 a jednej noci
Ak si pamätáte princeznú Šeherezádu, ktorá rozprávala rozprávky,
skúste porozmýšľať nad tým, v čom bolo to čaro. Bolo v tom, že
Šeherezáda nikdy neskončila. Na záver totižto vždy otvorila ďalšiu
tému, ktorú nedokončila.
Často robia obchodníci či manažéri chybu, že sa snažia klientovi
vysvetliť všetko, pretože si myslia, že potom uzavrú obchod
rýchlejšie. Mýlia sa. Dokonca je to na škodu. Nechajte si nejakú
informáciu, ktorú klient chce vedieť, pre seba. Povedzte mu
napríklad, že to teraz nestíhate riešiť. Keď mu dáte najavo, že viete
ešte niečo viac, nebudete musieť na neho potom tlačiť, aby sa s vami
stretol. On sa s vami bude chcieť stretnúť, aby ste mu tú informáciu
prezradili. A vy tak budete môcť podpísať zmluvu či uzavrieť obchod.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1. Nechajte si nejakú informáciu, ktorú klient chce vedieť, pre
seba. Klient tak bude chodiť za vami, nie vy za ním.
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40.
Ako uzatvoriť obchod
Túto metódu používam vždy, keď potrebujem urobiť určitú investíciu alebo väčšie rozhodnutie.
Dodávateľovi dávam vždy 3 otázky:
1.

Koľko to bude stáť?

Logická otázka, ktorá zaujíma každého.
2.

Kedy to bude hotové?

Pri tejto otázke sa už dodávatelia zdráhajú a vysvetľujú, že to závisí od situácie či priebehu spolupráce
alebo použijú inú výhovorku. Bez toho, aby ste mali odpoveď na prvú a druhú otázku, do spolupráce
nechoďte, inak kupujete mačku vo vreci.
3.

Aký z toho bude výsledok?

Táto otázka už väčšinou dodávateľov zabíja. Argumentujú, hlavne marketingové a PR agentúry, že sa
to nedá takto jednoznačne povedať, závisí to od cieľovej skupiny, produktu atď. Nechoďte do projektu,
keď neviete, aký bude očakávaný výsledok. Dodávateľ nemusí mať k dispozícii presné čísla, ale musí
mať určitú predstavu, keď projekt už realizoval s iným zákazníkom, o tom, koľko sa do toho vložilo
peňazí, aký čas to trvalo, a teda aj to, aký výsledok z toho bol a aký môžete očakávať vy.
Kým nemám zodpovedané tieto 3 otázky, nikdy do projektu nejdem. Väčšinou nedopadne dobre,
prípadne daný projekt neviete vyhodnotiť, takže potom ani neviete, ako vôbec dopadol.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1. Pred každou investíciou musíte mať od dodávateľov zodpovedané 3 otázky – koľko to bude stáť,
kedy to bude hotové a aký z toho bude aspoň zhruba výsledok. Bez toho do projektu nechoďte.

•
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50.
Ako dosiahnuť na porade svoj cieľ

Chcete na porade niečo dosiahnuť. Ale ako presvedčiť ostatných, že to, čo chcete vy, je správne? Presedel som na poradách množstvo hodín. Ľudia
na nich väčšinou hovoria len preto, aby niečo hovorili, takže porada nikam to nesmeruje, len sa naťahuje. Z polhodinovej porady je hodinová,
dvojhodinová, desaťhodinová. Sedel som na poradách, ktoré boli do druhej v noci. Keď som tých ľudí pozoroval, bolo mi jasné, že zabáčajú do
zákutí, ktoré nikam nevedú. Preto som si vytvoril systém, ako na porade dosiahnuť svoj vlastný cieľ.
Sú to len dva jednoduché body. Čo bude trochu mentálne náročnejšie, je splnenie týchto bodov.
Bod číslo jedna: Stanovte si veľmi presne a jasne jeden cieľ. Ešte pred poradou sa rozhodnite, čo ním bude. Najlepšie je mať len jeden. Budete
mať aj ďalšiu poradu, na ktorú si stanovíte ďalší.
Bod číslo dva: Neodbáčajte od témy. Ak ostatní odbáčajú od témy, nechajte ich, unavia sa. Vy však sledujte len ten váš jeden cieľ. Ak je príležitosť
spomenúť ho, urobte to. Väčšinu času však buďte ticho. Keď ste ticho, ste múdri. Keď veľa rozprávate, budete mať veľa oponentov. Stačí, ak z času
na čas potvrdíte nejakú múdru vec, ktorú povedal niekto iný. Čiže, keď sa vám páči niečo, čo niekto povedal alebo s niekým súhlasíte, prihláste sa,
povedzte, že áno, touto cestou by ste išli aj vy, ale ešte by ste spravili toto. A vsuňte tam svoj cieľ. Počas celej porady nerobte nič iné, len toto. Keď
to spravíte niekoľkokrát, musí to vyjsť.
Čo je tiež dôležité - nebojujte s ľuďmi o ich cieľoch. Snažte sa naplniť hlavne ten svoj. Ak sa vám aj niečo nepáči, kým ste nedosiahli svoj cieľ,
nezapájajte sa príliš do iných tém. Stratíte sa v tom a navyše pridelený čas, počas ktorého môžete rozprávať vy, je obmedzený. Počas tohto
krátkeho času sa snažte naplniť váš cieľ. Keď to takto budete robiť poradu za poradou, budete sa diviť, koľko vašich cieľov je presadených a koľko
málo cieľov si presadili ostatní, pretože sa len zapájali do všetkého možného a v skutočnosti len poradu naťahovali.
Takže - pokojne seďte, počúvajte, ak je príležitosť na vašu tému, vsuňte ju tam a zase len počúvajte... Krok za krokom otvárajte vašu tému
a smerujete všetkých ostatných, že poďme spraviť toto, je to dôležité. To, čo je na tom najťažšie, je vydržať len počúvať a nesnažiť sa reagovať
na každú tému, ktorá sa otvorí.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Aby ste presadili na porade svoj cieľ, držte sa dvoch bodov: stanovte si ho veľmi presne a jasne ešte pred poradou a neodbáčajte od témy.
Nesnažte sa reagovať na každú tému, ktorá sa otvorí, nebojujte s ľuďmi, aj keď máte na vec iný názor. To, čo robte, je, že z času na čas niekoho
názor potvrdíte a za neho vložíte svoj vlastný cieľ.

•
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51.
Prečo je problém presadiť svoje ciele?
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo neviete svoj cieľ presadiť? Prečo vám
v tom bránia iné oddelenia, dodávatelia, zákazníci... ako je to vôbec možné?
Predstavte si to asi takto: vy so svojím záujmom stojíte niekde v strede, ale
okolo vás sú ďalší ľudia, ktorí majú vlastné záujmy. Sú to dodávatelia, zákazníci,
nadriadení, podriadení, možno majitelia, daňový úrad... A každý chce niečo iné.
Ak chcete presadiť svoj cieľ, najjednoduchšie to urobíte tak, že naplníte
aspoň sčasti očakávania ostatných záujmových skupín, ktoré sú okolo vás.
Pretože ak aspoň čiastočne naplníte ich cieľ, nebudú už pre vás prekážkou, ale
budú vám nápomocní a jednoduchšie splníte ten svoj.

Takže, keď budete chcieť niečo presadiť, nakreslite si okolo seba kruh a zistite,
aké očakávania by všetky záujmové skupiny okolo vás mohli mať. Potom sa
s nimi snažte komunikovať takým spôsobom, že keď spravíme to, čo chcem ja,
tak sa sčasti naplní aj to, čo chcete vy. Už viac nebudú prekážkou a dopomôžu
vám k naplneniu vášho cieľa.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Najjednoduchšie presadíte svoj cieľ tak, že naplníte aspoň sčasti očakávania
ostatných záujmových skupín, ktoré sú okolo vás.

•
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Rozdiel medzi novým klientom a existujúcim klientom
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•

Získať nového klienta je oveľa ťažšie ako pracovať s už existujúcim. Obchodníci veľmi neradi robia akvizície, neradi hľadajú nových klientov. S existujúcimi klientami sa už s radosťou stretávajú, dávajú si
kávičku, poznajú aj svoje rodiny, jednoducho majú medzi sebou vybudovaný určitý vzťah. Ako na to, aby ste aj s novými zákazníkmi dokázali jednoduchšie pracovať a postupne ich pretavovali na tých stálych?
Pointa spočíva vo vytvorení iných produktov a v inom prístupe k práci s novými klientami. Často sa totiž obchodník snaží predať novému a existujúcemu klientovi to isté. Na novom klientovi nemusíte
hneď zarobiť vysokú čiastku, takže nedávajte veľkú maržu. Nového klienta potrebujete získať a vytvoriť si s ním vzťah. Na to by akvizičný obchodník mal mať špeciálne nástroje, produkty či možnosť dávať
zľavy. Napríklad by mu mal povedať: „Pane, keďže ste nový, máme pre vás takýto produkt. Je veľmi lacný a urobí vám takýto efekt.“ Keď dáte akvizičnému obchodníkovi k dispozícii takýto nástroj, bude vám
nosiť jedného nového klienta za druhým.
Na čo si treba dať pozor je, že keď akvizičný obchodník získa nového klienta, mali by ste mu ho zobrať a dať ho obchodníkovi, ktorý nie je akvizičný a ktorý s ním bude pracovať dlhodobo. Prečo? Ak to
nespravíte, tento klient si bude od akvizičného obchodníka pýtať stále rovnako veľké zľavy či lacnejšie produkty. A je to dobré ešte na dve veci:

•

Po prvé, keď vám akvizičný obchodník odíde, nestratíte klientov. Nemôže si ich zobrať so sebou, pretože sú v systéme, kde s nimi pracujete ako s existujúcimi klientami, a venuje sa im iný obchodník.

•

Druhá vec je, že ak by si akvizičný obchodník tých klientov nechával a bol by dobrý, tak sa vyčerpá celá jeho kapacita a po istom čase sa bude starať už len o existujúcich klientov, a nie o zháňanie nových.

•

Čiže, dobrý akvizičný obchodník by vám mal stále prinášať nových zákazníkov. Samozrejme, musíte mať nastavený aj motivačný systém, aby ho motivovalo zháňať nových zákazníkov a odovzdávať ich inému
obchodníkovi, ktorý nevie akvizíciu robiť až tak dobre. S existujúcim klientom potom už pracujete oveľa jednoduchšie.

•
•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:

•

Na získanie nových klientov nasaďte akvizičného obchodníka.

•

Pre nových klientov vytvorte iné produkty či im dajte možnosť zľavy.

•

Keď akvizičný obchodník nového klienta získa, zoberte mu ho a dajte ho obchodníkovi, ktorý nie je akvizičný. Sú na to tri dôvody: tento klient si už nebude môcť pýtať stále rovnako veľké zľavy, pri odchode
akvizičného obchodníka nestratíte klientov a akvizičný obchodník bude mať stále dostatok času na zháňanie nových klientov.

•
•
•

53. TÉMA: Ako písať marketingový alebo predajný materiál

•

Ak chcete napísať úderný marketingový alebo predajný materiál, potrebujete mať zodpovedané minimálne tieto 4 body:

•

Kto sú vaši klienti? Bez toho, aby ste to vedeli, neviete materiál správne zacieliť.

•

Čo im viete priniesť? Zadefinujte si, aké sú vaše hlavné výhody.

•

Aké 4 najčastejšie/najdôležitejšie problémy vaši klienti riešia? Skúste si zadefinovať, napríklad aj pomocou prieskumu, aké sú štyri kľúčové body, ktoré vaši klienti riešia.

•

Prečo práve vy? Čo je vaša hlavná výhoda, prečo majú prísť zákazníci práve k vám?

•
•

Aby ste to jednoduchšie uchopili, skúsim vám na to dať príklad:

•

Kto sú naši klienti? Toto si viete zadefinovať veľmi jednoducho. Napríklad malé či stredné firmy s obratom od 100-tisíc do 5 mil. €.

•

Čo im vieme priniesť? V prípade našej organizácie je to napríklad navýšenie tržieb, zorganizovanie spoločnosti či nastavenie systému tak, aby klienti nemuseli tráviť v práci 16 hodín denne.

•

Aké 4 najčastejšie problémy klienti riešia? V našom prípade sú najväčšími problémami stagnácia, generovanie straty, náhle klesanie po raste alebo chaos či intrigy vo firme.

•

Prečo práve my? Vieme sa pochváliť tým, že máme 20-ročné skúsenosti s koučingom a mentoringom rôznych typov spoločností spolu s výsledkami.

•

Keď to zhrniete do marketingového alebo predajného materiálu, váš zákazník to pochopí, bude vnímať všetky výhody aj to, prečo by ste to mali dodať tovar alebo službu práve vy.

•
•
•

Ako vytvoriť dobrý marketingový materiál? Na to, aby vyvolal určitú akciu, musí mať formu. Ak akciu nevyvolá, o zákazníka prídete. Nie je tam totiž obchodník, ktorý by ho presvedčil zostať. Tu je niekoľko
bodov, vďaka ktorým to bude možné:
Vytvorte si pútavý nadpis. Ten je dôležitý, pretože na ich zaujatie máte len pár sekúnd, inak odídu. Musí v ňom byť sloveso, ktoré sľubuje riešenie. Keď tam nebude, ľudia nezačnú čítať. A keď nezačnú čítať,
tak ich stratíte.

•

Skúste stručne poprieť existujúce riešenia. Keď to spravíte, dáte im do hlavy myšlienku, že existujú aj iné riešenia, ktoré nepoznajú.

•

Potvrďte, že existujúce riešenia sú nefunkčné. Musíte docieliť, že zákazníkom bude naozaj jasné, že hovoríte o tom, že staré veci nefungujú a vy máte nové riešenie.

•

Položte rečnícku otázku, aby začali rozmýšľať a v hlave sa im spustil film. Napríklad: „Stáva sa vám to a to? Zažili ste to a to?“ Zákazníci nemyslia primárne na vás, sú rozptýlení svojimi problémami. A práve
preto im v hlave potrebujete pustiť váš film.

•

Povedzte im, že to nie je ich chyba, že sa to stáva. To im dáva nádej, že sa s tým dá niečo robiť.

•

Sľúbte im ľahké a jednoduché riešenie, ktoré vedia rýchlo nasadiť.

•

Nakoniec predstavte seba a referencie na vás. Produkt, ktorý to rieši, predstavte až potom.

•

Následne dajte ďalšie referencie od zákazníkov, ktorí to už skúsili aj s výsledkami.

•

Garantujte im spokojnosť. Sľúbte im, že ak im to nebude fungovať, vrátite im peniaze. Najmä ich však vyzvite k akcii: „Kúpte si to teraz, máte garanciu spokojnosti, sľubujeme vám, že riešenia budú
fungovať, ak nie, vrátime vám peniaze.“

•
•
•

Keď sa budete držať týchto bodov, budete mať oveľa lepšie výsledky, ako keď na začiatku predstavíte produkt, o ktorý nemá nikto záujem a budete vysvetľovať jeho pozitívne vlastnosti. Zákazníci nie sú
zvedaví na pozitívne vlastnosti. Oni potrebujú zistiť, že iné riešenia sú nefunkčné, že to vaše bude jednoduché a že im s tým pomôžete.
Skúste spraviť jeden takýto marketingový materiál a porovnajte ho s vašimi súčasnými. Ak bude mať výsledky, urobte ich touto formou všetky.

•
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•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:

•

Ak chcete napísať úderný marketingový materiál, potrebujete vedieť, kto sú vaši klienti, čo im viete priniesť, aké 4 najčastejšie problémy riešia a prečo by sa mali obrátiť práve na vás.

•
•
•

Zákazníkom najprv povedzte, že staré riešenie nefunguje, ale existujú nové, s ktorými im pomôžete. Potom im dajte k dispozícii referencie a výsledky, ktoré z toho vyplývajú a až potom im povedzte, akou
službou alebo produktom to viete vyriešiť.
V marketingovom materiáli je tiež dôležitý pútavý nadpis a garancia spokojnosti. Zákazníkom tiež sľúbte ľahké a jednoduché riešenie. Nakoniec ich vždy vyzvite k akcii.

85

•

53. TÉMA: Ako písať marketingový alebo predajný materiál

•

Ak chcete napísať úderný marketingový alebo predajný materiál, potrebujete mať zodpovedané minimálne tieto 4 body:

•

Kto sú vaši klienti? Bez toho, aby ste to vedeli, neviete materiál správne zacieliť.

•

Čo im viete priniesť? Zadefinujte si, aké sú vaše hlavné výhody.

•

Aké 4 najčastejšie/najdôležitejšie problémy vaši klienti riešia? Skúste si zadefinovať, napríklad aj pomocou prieskumu, aké sú štyri kľúčové body, ktoré vaši klienti riešia.

•

Prečo práve vy? Čo je vaša hlavná výhoda, prečo majú prísť zákazníci práve k vám?

•
•

Aby ste to jednoduchšie uchopili, skúsim vám na to dať príklad:

•

Kto sú naši klienti? Toto si viete zadefinovať veľmi jednoducho. Napríklad malé či stredné firmy s obratom od 100-tisíc do 5 mil. €.

•

Čo im vieme priniesť? V prípade našej organizácie je to napríklad navýšenie tržieb, zorganizovanie spoločnosti či nastavenie systému tak, aby klienti nemuseli tráviť v práci 16 hodín denne.

•

Aké 4 najčastejšie problémy klienti riešia? V našom prípade sú najväčšími problémami stagnácia, generovanie straty, náhle klesanie po raste alebo chaos či intrigy vo firme.

•

Prečo práve my? Vieme sa pochváliť tým, že máme 20-ročné skúsenosti s koučingom a mentoringom rôznych typov spoločností spolu s výsledkami.

•

Keď to zhrniete do marketingového alebo predajného materiálu, váš zákazník to pochopí, bude vnímať všetky výhody aj to, prečo by ste to mali dodať tovar alebo službu práve vy.

•
•
•

Ako vytvoriť dobrý marketingový materiál? Na to, aby vyvolal určitú akciu, musí mať formu. Ak akciu nevyvolá, o zákazníka prídete. Nie je tam totiž obchodník, ktorý by ho presvedčil zostať. Tu je niekoľko
bodov, vďaka ktorým to bude možné:
Vytvorte si pútavý nadpis. Ten je dôležitý, pretože na ich zaujatie máte len pár sekúnd, inak odídu. Musí v ňom byť sloveso, ktoré sľubuje riešenie. Keď tam nebude, ľudia nezačnú čítať. A keď nezačnú čítať,
tak ich stratíte.

•

Skúste stručne poprieť existujúce riešenia. Keď to spravíte, dáte im do hlavy myšlienku, že existujú aj iné riešenia, ktoré nepoznajú.

•

Potvrďte, že existujúce riešenia sú nefunkčné. Musíte docieliť, že zákazníkom bude naozaj jasné, že hovoríte o tom, že staré veci nefungujú a vy máte nové riešenie.

•

Položte rečnícku otázku, aby začali rozmýšľať a v hlave sa im spustil film. Napríklad: „Stáva sa vám to a to? Zažili ste to a to?“ Zákazníci nemyslia primárne na vás, sú rozptýlení svojimi problémami. A práve
preto im v hlave potrebujete pustiť váš film.

•

Povedzte im, že to nie je ich chyba, že sa to stáva. To im dáva nádej, že sa s tým dá niečo robiť.

•

Sľúbte im ľahké a jednoduché riešenie, ktoré vedia rýchlo nasadiť.

•

Nakoniec predstavte seba a referencie na vás. Produkt, ktorý to rieši, predstavte až potom.

•

Následne dajte ďalšie referencie od zákazníkov, ktorí to už skúsili aj s výsledkami.

•

Garantujte im spokojnosť. Sľúbte im, že ak im to nebude fungovať, vrátite im peniaze. Najmä ich však vyzvite k akcii: „Kúpte si to teraz, máte garanciu spokojnosti, sľubujeme vám, že riešenia budú
fungovať, ak nie, vrátime vám peniaze.“

•
•
•

Keď sa budete držať týchto bodov, budete mať oveľa lepšie výsledky, ako keď na začiatku predstavíte produkt, o ktorý nemá nikto záujem a budete vysvetľovať jeho pozitívne vlastnosti. Zákazníci nie sú
zvedaví na pozitívne vlastnosti. Oni potrebujú zistiť, že iné riešenia sú nefunkčné, že to vaše bude jednoduché a že im s tým pomôžete.
Skúste spraviť jeden takýto marketingový materiál a porovnajte ho s vašimi súčasnými. Ak bude mať výsledky, urobte ich touto formou všetky.

•
•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:

•

Ak chcete napísať úderný marketingový materiál, potrebujete vedieť, kto sú vaši klienti, čo im viete priniesť, aké 4 najčastejšie problémy riešia a prečo by sa mali obrátiť práve na vás.

•
•

Zákazníkom najprv povedzte, že staré riešenie nefunguje, ale existujú nové, s ktorými im pomôžete. Potom im dajte k dispozícii referencie a výsledky, ktoré z toho vyplývajú a až potom im povedzte, akou
službou alebo produktom to viete vyriešiť.
V marketingovom materiáli je tiež dôležitý pútavý nadpis a garancia spokojnosti. Zákazníkom tiež sľúbte ľahké a jednoduché riešenie. Nakoniec ich vždy vyzvite k akcii.

•
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55.
Skôr ako načas
Často sa vám stáva, že veci len hasíte a nemáte ich urobené dopredu? Ste
neustále v časovom zhone? Ak ste si pozreli tému tréning efektivity,
a nepomáha to, s najväčšou pravdepodobnosťou robíte ešte jednu chybu. Táto
chyba je však veľmi ľahko odstrániteľná.
Musíte konkrétnu vec delegovať hneď, ako príde. Nečakajte a nenahovárajte
si, že to urobíte potom a lepšie. Pravdepodobne už máte človeka, na ktorého to
viete hodiť. Problém je v tom, že väčšinou to na neho hodíte až vtedy, keď
z toho srší problém. Dajte mu to hneď. Mne sa tiež často stáva, že držím veci
u seba. Keď to potom na niekoho posuniem, za 5 minút je to hotové.
Ak s tým nebudete otáľať, urobíte to skôr ako načas, nebude vás to stresovať
a následne nebudete musieť nič hasiť. Nič viac v tom nie je. Takže to rýchlo
implementujte, upokojíte sa a budete mať viac času a lepšie výsledky.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Delegujte konkrétnu vec hneď, ako príde. Budete tak mať viac času a lepšie
výsledky.

•
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57. TÉMA: Swot analýza

Swot analýza je manažérsky nástroj, ktorý je v dnešnej dobe veľmi často využívaný. Swot
analýza nevychádza z definovaného cieľa. Môže sa stať, že ju spravíte a bude vám nanič, ale
taktiež ňou môžete podporiť svoje manažérske rozhodnutie.
Z čoho sa skladá? Sú to 4 kvadranty: silné stránky, slabé stránky, príležitosti a riziká.
Pre váš projekt sú užitočné silné stránky a príležitosti, slabé stránky a riziká sú škodlivé. Silné
a slabé stránky sú vaše interné záležitosti, ktoré viete vyriešiť. Príležitosti a riziká sú externé
faktory, ktoré neviete zmeniť, ale viete sa im napríklad vyhnúť.
Keď si tieto kvadranty vyplníte pre vás dôležitými údajmi, budete vedieť, čo máte a čo
nesmiete urobiť. Ak chcete rozbehnúť nový projekt, spravte si swot analýzu, ak z nej
vyplynie, že do toho máte ísť, choďte. Rátajte však s tým, že môžete dostať iný výsledok,
ako ste chceli. Ak už výsledok, ktorý chcete dosiahnuť, máte a máte k nemu aj cestu, swot
analýza vám môže v manažérskom rozhodnutí alebo v presadení daného postupu alebo cieľa
pred manažmentom pomôcť.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Ak chcete rozbehnúť nový projekt, spravte si swot analýzu, ak z nej vyplynie, že do toho máte
ísť, choďte. Rátajte však s tým, že môžete dostať iný výsledok, ako ste chceli.
Swot analýza sa skladá zo 4 kvadrantov: silné stránky, slabé stránky, príležitosti a riziká.
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62.
Úspešné aktivity

Každá firma by mala mať zoznam úspešných akcií a aktivít, ktoré v danej organizácii prebehli. Ak ich nebudete zaznamenávať, budete
takpovediac dookola vymýšľať koleso. Ľudia prichádzajú a odchádzajú a odnášajú si so sebou to, čo urobili, či už úspešne, alebo nie, a noví ľudia to
vymýšľajú nanovo. Ak budete mať šanón úspešných akcií, z času na čas si ho budete môcť prelistovať a inšpirovať sa. Poviete si, áno, toto sme už
robili a veľmi dobre to fungovalo, prečo by sme to nezopakovali. Ak takýto šanón mať nebudete, úspešné aktivity sa vám budú strácať a vy sa
budete stále snažiť vymýšľať nové. A načo vymýšľať nové, keď už máte vymyslené tie, ktoré fungujú.
Záznam úspešnej akcie by mal mať nasledovnú formu:
Názov akcie. Napríklad zľava pre verných klientov.
Účel akcie. Na čo bola daná akcia zameraná, čo bolo jej účelom, zmyslom, čo ste chceli prostredníctvom nej dosiahnuť. Napríklad zdvihnúť predaj
o 10, 20 či 30 % a prilákať klientov, ktorí u vás už dlhšie neboli.
Plánované výsledky. Pre každú akciu či aktivitu si dopredu naplánujte očakávané výsledky a potom, keď sa skončí, ich porovnajte s realitou. Ak si
ich nenaplánujete, tak tí, čo ju realizovali, budú hovoriť, že dopadla dobre a tí, čo ju nerealizovali, budú hovoriť, že dopadla zle, pretože mala
dopadnúť inak.
Skutočné výsledky.
Samotný popis akcie. Krok za krokom popíšte: stretli sme sa na porade, dohodli sme sa, že budeme robiť takúto akciu, chceli sme dosiahnuť toto
a toto. Najprv sme spravili grafiku, potom letáčik, potom sme ho distribuovali na predajné miesta, zaškolili sa predavači, klientom sa povedalo toto,
celá akcia trvala dva týždne, po skončení akcie sa pozbierali materiály atď. Spíšte aj negatíva, ktoré nastali, aby ste sa im v budúcnosti vedeli
vyvarovať.
Keď takýto šanón máte, z času na čas si ho prelistujte. Pokojne aj na porade, kde je viac ľudí, pretože je to určitá forma workshopu či
brainstormingu, ktorá vám napovie, ktorým smerom by ste sa mali uberať. Istou formou takéhoto šanónu je aj kronika, kde je viacej fotiek, zážitkov
a celkovo viac z kultúry firmy.
Odporúčam neviesť šanón neúspešných akcií. Neúspešné akcie nemá zmysel evidovať, pretože potom budete len dookola diskutovať o tom, že
keby sa táto neúspešná akcia robila inak, mohla dopadnúť lepšie. Ak sa budete stále dookola rozprávať o neúspešných akciách a snažiť sa ich
modifikovať, nikam nedôjdete.
Evidujte si teda len šanón úspešných akcií a možno kroniku. Je to veľmi dobrý nástroj na zlepšovanie firmy v dobrých časoch, lebo každú úspešnú
akciu môžete vždy ešte vylepšiť. Je to však veľmi dobrý nástroj na zlepšenie firmy aj v zlých časoch, pretože keď budete opakovať to, čo už
fungovalo predtým, je veľká pravdepodobnosť, že to bude fungovať zase. Firma tak poskočí a vy získate určité finančné prostriedky.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Evidujte si zoznam úspešných firemných akcií a aktivít, aby ste stále nemuseli vymýšľať nové, ale mohli ich kedykoľvek zopakovať alebo vylepšiť.
Záznam úspešnej akcie by mal obsahovať: názov a účel akcie, plánované výsledky, skutočné výsledky a samotný popis akcie.
Šanón neúspešných akcií si neveďte, točili by ste sa v kruhu. Rozpravy o tom, kde to konkrétne zlyhalo, nikam nevedú.
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63.
Štandardné dokumenty

Každá firma by mala mať formalizované štandardné dokumenty. Prečo? Keď ich nemáte, dookola vytvárate to isté. Okrem toho, že vám to zaberá
zbytočne veľa času, ešte aj dezorientujete zamestnancov, ako aj klientov, pretože raz im to príde v takej verzii, inokedy v inej a potom zase v inej...
A čo sú štandardné dokumenty? Maily, listy, ktoré posielate, zmluvy, objednávky, ponuky... V postate všetky materiály, ktoré vo firme
používate. Na každý, ktorý používate viackrát, si vytvorte nejaký štandardný dokument, aby ste ho nemuseli vymýšľať stále nanovo. Mali by ste mať
šanón štandardných dokumentov, v ktorom sú dokumenty len v poslednej aktuálne platnej verzii, keďže každý dokument sa vyvíja. Štruktúra
dokumentov by mala byť predpripravená tak, aby vám stačilo si do dokumentu vložiť len svoj obsah. Keď potom ktokoľvek daný dokument
potrebuje, vyberie si ho, vypíše, odošle a je to rýchlo vybavené. Keďže je moderná doba, nemusí to byť šanón, štandardné dokumenty môžete mať
uložené v archíve, zložke v počítači alebo zdieľanom priečinku. Nemali by sa však dať editovať, aby ich nikto nemohol meniť a aby ste sa tak mohli
spoľahnúť, že vždy nájdete naozaj aktuálne verzie.
Jeden z najdôležitejších štandardných dokumentov je dokument, ktorý vám hovorí, čo máte spraviť, keď do firmy príde nový zamestnanec.
Majitelia sa s tým veľakrát trápia. Keď do firmy prijmú nového zamestnanca, prvý týždeň – dva sa tam motá, lebo nemá počítač, stoličku ani
založený mail, nikto ho nezaškolil, nemá mentora. Vytvorte si na to jeden dokument, v ktorom bude niečo ako „prvé kroky nového člena tímu“,
a nový zamestnanec tak môže začať fungovať od prvej sekundy vo firme. Výsledkom tohto dokumentu by teda malo byť, že si nový zamestnanec
v prvý deň svojho nástupu do firmy sadne na svoju stoličku, pretože mu niekto ukáže: „Toto je tvoja stolička, tu máš vizitky, toto je tvoj počítač,
takéto je tvoje heslo. A keď sa prihlásiš, už ti bežia maily, v ktorých máš dokumentáciu, ktorou musíš prejsť, a tento človek je tvoj mentor, bude sa
o teba starať a prejde s tebou úvodný školiaci proces.“ Takto môže nový zamestnanec začať fungovať okamžite. Keď to nebudete mať
štandardizované a nebudete mať na to dokument, vždy na niečo zabudnete a bude to haprovať. Zabudnete pre neho napríklad dať spraviť vizitky,
nevytvoríte mu mailovú adresu alebo budete čakať na IT-čkára, ktorý bude preč. A keď pri novom zamestnancovi zistíte, že v dokumente niečo
chýba, doplňte to tam, pôvodný dokument zaarchivujte ako verziu 1 a vytvorte si nový dokument ako verziu 2. Ten potom založte do šanóna alebo
do počítačového archívu, aby už nikto nepoužíval ten starý.
Štandardizácia veci urýchľuje a bráni vzniku intríg a konfliktov iba kvôli tomu, že sa na niečo zabudlo. Potom sa to musí hasiť a hľadá sa vinník. Ale
vinník nie je podstatný, podstatný je výsledok. Začnite teda štandardizovať. Poverte tým asistentku či urobte to sčasti sami. Keď každý týždeň
niečo zoštandardizujete, o pár týždňov budete mať komplet systém na to, aby ste vedeli rýchlo napredovať.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Štandardizujte. Maily, listy, zmluvy, objednávky, ponuky... Štruktúra dokumentov by mala byť predpripravená tak, aby vám stačilo si do
dokumentu vložiť len svoj obsah.
Vytvorte si na to šanón alebo zložku v počítači. Zaistite, aby bola k dispozícii len posledná aktuálne platná verzia.
Jeden z najdôležitejších štandardných dokumentov je ten, ktorý hovorí o konkrétnych krokoch, ktoré máte podniknúť pri príchode nového
zamestnanca do firmy.
Keď každý týždeň niečo zoštandardizujete, o pár týždňov budete mať komplet systém na to, aby ste sa nezasekávali, ale rýchlo napredovali.

08.08.2017

90

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

67. TÉMA: Monk, Dr. House, Mentalista

Toto je tak trochu filmová téma. Ak ste tieto seriály ešte nevideli, odporúčam pozrieť si ich a analyzovať, aké tieto postavy sú a ako fungujú.

Monk
Monk vyšetruje. Príde za niekým, niečo sa ho spýta a zaznamená si, čo povedal. Potom sa spýta, kto to vie potvrdiť alebo čím sa to dá potvrdiť a ide
si to overiť. Čiže dostane odpoveď a tú odpoveď si ide preveriť. Úplne ideálne je, keď máte obidve strany na jednom mieste. Spýtate sa jednej
strany, potom druhej a vznikne buď zhoda, alebo nezhoda. Keď vám vo firme niekto niečo povie, choďte si to overiť. Inak to nepovažujte za fakt.

Dr. House
Dr. House má trochu iný postup ako Monk, ale tiež si overuje fakty. Ale nie na základe toho, čo ľudia hovoria, ale na základe skutočností ako
takých. Sústredí sa teda skôr na fakty, ktoré vie merať. A na základe nich potom eliminuje riešenia, ktoré už neprichádzajú do úvahy a navrhuje
nové, ktoré z týchto faktov plynú.

Mentalista
Mentalista funguje inak. Ten pozoruje, analyzuje a testuje ľudí. Dáva im otázky, ktoré ich vyvádzajú z miery a potom pozoruje ich reakcie.

Skúste fungovať trochu ako Monk, Dr. House a Mentalista. Keď si to nacvičíte, budete veľmi efektívne vedieť odhaliť, kde je pravda a kam zacieliť
svoju pozornosť. Budete aj ľahšie eliminovať nefunkčné a nasadzovať funkčné veci.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Skúste fungovať trochu ako Monk, Dr. House a Mentalista. Čiže ak dostanete odpoveď, choďte si ju preveriť, preverujte ju na základe skutočností
a pozorujte, analyzujte a testujte ľudí. Potom budete vedieť efektívne odhaliť, kde je pravda a kam zacieliť svoju pozornosť.

•
•
•
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68. TÉMA: 5 krokov, ako pomôcť prepracovanému vedúcemu
Vedúci býva prepracovaný, pretože preberá úlohy či prácu iných ľudí, väčšinou jeho podriadených
alebo podriadených ich podriadených. Nemal by to robiť, pretože potom budú daní ľudia nevyťažení
a on bude zahltený. Ako mu pomôcť:
Zabezpečte, aby vedúci nepreberal prácu ani rozhodovanie za svojich podriadených.
Zabezpečte, aby vedúci úlohy delegoval, pretože to je jeho úlohou. Mal by vykonávať len tie, ktoré
delegovať nevie, resp. len tie jeho.
Niektoré jeho úlohy delegujte, aj keby sa mal stav zhoršiť a vedúci s tým nesúhlasil. Ak to
nespravíte, prepracuje sa a vyhorí a vznikne z toho ešte väčší problém. Aspoň jednu oblasť teda
delegujte. Stav sa možno zhorší, ale určite len dočasne.
Efektívnej práci vedúceho pomáha, ak bude v jeho kancelárii poriadok a systém. Ak vidíte
prepracovaného vedúceho, upracte mu tam. Ako som už spomínal v jednej z minulých tém, zoberte
každý dokument, priraďte mu čas, to, čo s ním treba spraviť a dajte ho do časového stroja.
Ak vedúci stále efektívne pracuje napriek tomu, že je prepracovaný, vytvorte mu aspoň post, ktorý mu
bude pomáhať. Ideálny je post asistentky. Keď bude mať k dispozícii asistentku, odbúra sa mu kopec
operatívnych vecí, ktoré nebude musieť robiť (pozriete si jednu z predchádzajúcich tém – 21 povinností
asistentky) a z preťaženosti sa dostane do pohodového normálneho stavu.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:

Vedúci býva prepracovaný, pretože preberá úlohy svojich podriadených.
Zabezpečte teda, aby nepreberal prácu svojich podriadených a aby úlohy delegoval aj za cenu, že sa
daný stav na chvíľu zhorší. Tiež zabezpečte, aby bol v jeho kancelárii poriadok. Ak vedúci stále
efektívne pracuje, dajte mu k dispozícii aspoň asistentku.

•
•
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69. TÉMA: Som dobrý šéf?
Občas sa ľudí spytujem, či som dobrý šéf. Samozrejme, neočakávam, že mi vždy povedia pravdu, ale
väčšinou povedia niečo, čo mi buď pohladí ego, alebo sa dozviem niečo nové.
Ale to, či ste, alebo nie ste dobrý šéf, závisí od niečoho úplne iného. Na to, aby ste boli dobrým šéfom,
nemusíte byť obľúbený. Dôležité je mať výsledky. A na to potrebujete vašu organizáciu nastaviť tak,
aby dokázala fungovať aspoň nejaký čas aj bez vás.
Keď chcete zistiť, či vaša organizácia skutočne dobre funguje, skúste si spísať, čo by zlyhalo ako prvé,
keby ste vypli všetky aktivity a všetci ľudia vo firme by prestali fungovať. Ak máte maloobchodnú
predajňu a predavačky by neprišli do práce, zákazníci by si nemohli nakúpiť. Ak by predavačky prišli, po
čase by sa začali míňať skladové zásoby. Takže prvé, čo by zlyhalo, by bol personál a druhé logistika.
A takto idete ďalej. Keď to budete mať spísané a budete vedieť, čo by vo vašej firme zlyhalo ako prvé,
druhé či tretie, budete vedieť, kde potrebujete vybudovať zastupiteľnosť. A tie oblasti, ktoré zlyhávajú
ako prvé, sú vo vašej firme najdôležitejšie. Fakt je, že ak by ste sa niektorým iným oblastiam
nevenovali aj pol roka, nikto si to nevšimne.
Teraz na túto tému nadviažem. To, či ste skutočne dobrý šéf, zistíte tak, že na istý čas z organizácie
odídete. Ale tak, že nikomu nepoviete, že odchádzate. Jedného dňa len neprídete. Zvonka však
pozorujte, čo sa tam bude diať, ktoré veci budú fungovať a ktoré nie. Za určitý čas sa vráťte, možno
o týždeň či mesiac, a skúste zisťovať a analyzovať, čo sa zaseklo, čo zastalo a nefungovalo a čo ste na
nikoho nedelegovali a tí ľudia na vás len čakali a nič sa nedialo. Toto sú oblasti, na ktorých ešte musíte
zapracovať. Potom sa úplne oslobodíte a budete môcť začať pracovať na ďalšom väčšom projekte.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Ak vaša organizácia dokáže fungovať aj bez vás, ste dobrý šéf.
Skúste si spísať, ktoré oblasti by po vypnutí všetkých aktivít zlyhali ako prvé. Tie sú vo vašej firme
najdôležitejšie.
Skúste na istý čas z firmy odísť, ale stále zvonka pozorujte, čo sa tam deje. Potom sa vráťte
a analyzujte, čo nefungovalo a to zlepšite. Následne tak budete môcť začať pracovať na ďalšom väčšom
projekte.

•
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70. TÉMA: Ako ušetriť čas?
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako by ste mohli ušetriť čas a mať ho viac
napríklad v rámci svojho osobného voľna? Tu sú 3 body, ako efektívne získať
väčšie množstvo času navyše:
Ak niečo robíte, urobte to poriadne. Ak to totiž spravíte len tak, aby to bolo
urobené, budete sa k tomu musieť vrátiť a opraviť to, čo vám zaberie ďalší čas.
Ak niečo začnete, neprerušujte to, dokončite to. Často sa napríklad stáva, že
vám príde mail. Prečítate si ho a poviete si, že to vyriešite neskôr. Potom si
prečítate ďalší a spravíte to isté. Ale keď to odložíte na neskôr, budete si to
musieť naštudovať nanovo, takže tým zase strávite rovnaký čas. To isté platí aj
v prípade, že sa s niekým stretnete. Hneď na tom stretnutí spravte finálny
výsledok. Aj keď sa vám nechce a máte rozrobené niečo iné, prinúťte sa, aby ste
sa k tomu nemuseli vracať.
Nerobte veci, ktoré si môžete kúpiť. Ak si ich kúpite, ušetrí vám to veľa času.
A aj kvalita tých vecí bude oveľa lepšia, ako keď si to spravíte sami.
Ak skúsite tieto body implementovať do praxe, uvidíte, koľko času vám
pomôžu ušetriť.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Vďaka týmto 3 bodom ušetríte veľké množstvo času: ak niečo robíte, urobte to
na prvýkrát. Ak niečo začnete robiť, neprerušujte aktivitu, ale dokončite ju.
Nerobte veci, ktoré si môžete kúpiť.
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72.
Nikdy nehovor, že si vytvoril lídra,
líder vytvorí sám seba
Manažér, riaditeľ, majiteľ - to sú ľudia, ktorí nemusia byť obľúbení, pretože to nie je ich hlavný účel. Ich
hlavným účelom je mať výsledky a napĺňať plány.
Líder však oproti manažmentu robí niečo naviac. Líder inšpiruje ľudí k produkcii, jeho nápady sa stávajú
nápadmi iných, jeho cesta, ktorou išiel, sa zrazu stáva cestou iných. Výsledky z cesty, ktorú on
prešliapal, si prisvojujú iní ľudia a líder je na to hrdý. Líder má teda za úlohu ľudí inšpirovať a
odovzdávať zásluhy iným ľuďom, aby sa mohol pustiť zase iným smerom.
Ak chcete pokročiť z role manažmentu či riaditeľa do role lídra, musíte si zvyknúť na to, že nebudete
ukazovať seba a svoje výsledky, ale budete ich prezentovať ako výsledky niekoho iného. Preto
nemôžete vytvoriť lídra. On sa vytvorí sám.
Skúste teda dať najprv jednu zásluhu niekomu inému, skúste ľudí inšpirovať, aby cestu, ktorú ste im
ukázali, vyšliapali oni. Výsledky z tejto cesty tiež nechajte im, neprisvojujte si ich.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1. Líder má za úlohu ľudí inšpirovať a odovzdávať zásluhy iným ľuďom, aby sa mohol pustiť zase iným
smerom.
2. Ak chcete postúpiť z manažéra na lídra, skúste dať najprv jednu zásluhu niekomu inému, skúste
ľudí inšpirovať, aby cestu, ktorú ste im ukázali, vyšliapali oni. Výsledky z tejto cesty tiež nechajte im,
neprisvojujte si ich.

•
•
•
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74.

•

Ako nastaviť vzťahy medzi obchodníkom,

•

Account manažérom a projektovým manažérom

•
•

Vo firme máte tieto tri pozície: obchodníka, Account manažéra a projektového manažéra. Títo traja ľudia musia komunikovať spolu a aj so zákazníkom - a každý so zákazníkom komunikuje inak. Vo väčšine
firiem je problém v tom, že sa nevie, kto je za čo zodpovedný a aké má kompetencie vo vzťahu k zákazníkom a celému tímu. Potom môžete mať problém s tým, že sa deadliny naťahujú a robíte navyše veci,
ktoré neboli dohodnuté. Ako to teda nastaviť tak, aby sa projekty zbytočne nepredlžovali a nerobili ste nič zadarmo?

•
•
•

Rozoberme si najprv tieto tri pozície:
Obchodník je v 95 % prípadov so zákazníkom kamarát. Nasľubuje mu aj to, čo neviete spraviť alebo mu niečo predá veľmi lacno a potom si ľudia z produkcie trhajú vlasy, ako to dodať. Obchodník je
zákazníkovým nepriateľom len vo veľmi krátkom časovom okamihu - vtedy, keď sa podpisuje zmluva.

•
•

Account manažér je v 95 % prípadov, možno až v 100 %, klientovým nepriateľom. Jeho jedinou úlohou je zvládnuť danú zákazku. To, čo bolo klientovi sľúbené, aby bolo dodané, to, čo klientovi sľúbené
nebolo, aby nebolo dodané zadarmo. Stráži termíny u dodávateľa aj u vlastných ľudí, nechce, aby sa nič preťahovalo, menilo či dopĺňalo. Často používa slová „nemôžeme, nedá sa, nechceme“.

•
•

Projektový manažér je 100 % času s klientom kamarát, a preto by s ním nemal komunikovať. Keď to bude robiť, sľúbi mu ešte viac ako obchodník a ešte to spraví aj zadarmo. Väčšinou má tendenciu povedať:
„Aha, toto je dobrý nápad, toto spravme.“ Potom sa však menia zadania a projekt nemá koniec.

•
•

Títo traja ľudia v rámci organizácie medzi sebou bojujú. Projektový manažér hovorí, že toto, čo ste predali, nie je možné technicky zrealizovať, Account manažér stráži termíny a rozpočty a obchodník to
koriguje vo vzťahu k zákazníkovi, aby o neho neprišiel. Ako teda týchto ľudí skĺbiť dokopy?

•
•
•

Ideálne je spraviť to nasledovne:
Obchodníka úloha je predať. Musí mať však nastavené určité hranice, ktoré by nemal prekračovať. Nemá vytvárať nacenenia a časové plány, to má robiť Account manažér s projektovým manažérom. Do
momentu, kým nie je predaj uskutočnený, Account manažér ani projektový manažér s klientom nekomunikujú. Pripravia obchodníkovi podklady, ten za klientom príde a od momentu podpisu zmluvy
preberá zákazníka Account manažér. Ten má za úlohu strážiť termíny, harmonogram a budgety, nedopĺňať zadanie. Hovorí klientovi: „Nedá sa, nemôžeme, neskôr...“ Napriek tomu, že tvrdí, že sa to nedá,
musí si robiť sumár toho, čo klient chcel. Tento zoznam odovzdá obchodníkovi a povie mu, že o to má klient záujem, nech mu to predá. Proces sa teda vracia k obchodníkovi, ktorý si zoznam zoberie, stretne
sa s klientom na káve a povie mu: „Vo firme spomínali, že by si chcel naprogramovať ešte toto a toto, mám pre teba dobrú ponuku, bude to stáť toľko a toľko a začleníme to do prebiehajúceho
harmonogramu.“ To zákazníka nadchne, nenadchne ho síce, že zase musí podpísať nejakú objednávku, ale obchodník ho k tomu vie priviesť. To Account manažér nevie. Takže obchodník donesie novú
zákazku, Account manažér ju prevezme, začlení do harmonogramu a odovzdá projektovému manažérovi. Projektový manažér by s klientom nemal komunikovať. Nikdy. On má prevziať všetky zadania,
pri ktorých vytváraní bol, a zrealizovať ich tak, ako ich dostane. Ak k nim má pripomienky, komunikuje s Account manažérom. Ten sa následne snaží s klientom vykorigovať zmeny, ktoré potom odovzdá späť
projektovému manažérovi, aby sa zapracovali v čase aj v budgetoch.

•
•
•

Skúste sa pozrieť na svoje projekty, či to takto funguje. Ak nie, skúste vyhľadať správne osoby, ktoré by mohli jednotlivé funkcie zastrešovať, aby sa nemiešali. Aby projektový manažér nebol aj Account
manažérom.
Keď to nasadíte, bude vznikať oveľa menej sporov, zadania budú mať oveľa rýchlejší progres a nebudete musieť vytvárať veci, ktoré potom budete musieť meniť a nedostanete za ne zaplatené. Väčšinou s tým
budú spokojní aj klienti, lebo dosiahnu to, čo chcú, a keď budú chcieť niečo navyše, jednoducho si za to priplatia.

•
•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:

•

1.

Vo firme máte tieto tri pozície: obchodníka, Account manažéra a projektového manažéra. Zabezpečte, aby sa tieto funkcie nemiešali, čiže aby jeden človek nezastrešoval viacero pozícií.

•

2.

Vaším cieľom je dosiahnuť minimum sporov, rýchlejší progres projektov bez nutnosti naťahovania a neustálych zmien, za ktoré nedostanete zaplatené.

•

3. Nastavte si proces takto: obchodník má za úlohu len podpísať zmluvu, takže nevytvára časové plány ani nacenenia. Od podpisu zmluvy komunikuje s klientom Account manažér. Ak má klient ďalšie
požiadavky, Account manažér ich komunikuje obchodníkovi, ktorý následne uzatvorí novú zmluvu. Projektový manažér s klientom zásadne nekomunikuje, len realizuje zadania. Ak k nim má pripomienky,
komunikuje s Account manažérom.

•
•
•
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75.

•

Ako zvládať projekty

•
•
•
•

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako je možné, že projekty meškajú, je v nich chaos, prečo nemáte informáciu, ktorú by ste potrebovali, či prečo ste minuli viac peňazí? Odpoveď je oveľa jednoduchšia, ako si
myslíte. Väčšina projektov totiž nemá štandardnú dokumentáciu, štandardné materiály ani evidenciu, ktorá je na to, aby ste mohli projekt riadiť, nevyhnutná. Čo teda pri projektoch potrebujete mať
zadefinované:
1.

Zdroje

Potrebujete si urobiť evidenciu všetkých zdrojov, ktoré máte. Prvou časťou sú ľudské zdroje - spíšte si všetkých ľudí, ktorí na danom projekte majú pracovať. Nerozdeľujte to na vašich ľudí a dodávateľov,
jednoducho si len jedného za druhým napíšte plus to, čo majú v rámci projektu na starosti a dátum, kedy sa majú do projektu začleniť. Druhou časťou sú technické zdroje - potrebujete mať evidenciu
všetkých technických zdrojov (môžu to byť napríklad stroje, zariadenia, zasadačky alebo určité mechanizmy), ktoré si projekt vyžaduje.

•

2.

•

Musíte mať veľmi jasne a exaktne zadefinované, kedy čo má byť hotové.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termíny

Musíte mať míľniky, na ktoré sa budete viazať. Čím podrobnejšie to spravíte, tým lepšie. Prvá úroveň môže byť, kedy to musí byť celé hotové. Druhá úroveň môže byť napríklad nákup materiálu, odnesenie ho
na stavbu a začatie samotnej realizácie stavby. Postupne termín teda rozbíjajte stále na menšie časti. K daným termínom, samozrejme, párujte ľudí a technické vybavenie.
3.

Financie

K ľudom, technickému zabezpečeniu a termínom potrebujete alokovať finančné zdroje. Musí vám byť jasné, z čoho dané časti budete financovať, kto to zaplatí, kedy prídu peniaze, kedy nimi budete môcť
disponovať, kedy to refakturujete, prípadne, kedy zoberiete zálohu. V každom okamihu musíte vedieť, koľkými peniazmi disponujete.
4.

Telefónny zoznam

Veľmi dôležitý bod - vy, ako aj všetci zainteresovaní ľudia, potrebujete mať telefónny kontakt na všetkých ľudí, ktorí sa daného projektu zúčastnia, možno aj mailové adresy. Keď bude niekto niečo
potrebovať vyriešiť, nemusí zisťovať, aké má ten človek telefónne číslo a či mu vôbec môže zavolať. Rozdajte teda ľuďom telefónne zoznamy, aby práca nestála iba kvôli nedostatku komunikácie.
5.

Zmenové konanie

Ak sa má niečo meniť, spravte na to určitý štandardný záznam. Keď to nebudete evidovať, na konci projektu už nikto nebude vedieť, prečo to je inak, prečo sa posunul termín či prečo sa menila cena. Takže
pri zmene vždy spravte záznam a dajte ho podpísať všetkým kompetentným zúčastneným, aby si uvedomili, aké to bude mať následky.
6.

Odovzdávacie protokoly

Toto je kľúčový bod. Keď spravíte hoci len určitú časť, dajte si hneď podpísať prevzatie, a to formálne. Spravte na to odovzdávací protokol, takže sa protistrana v prípade, že ho nechce podpísať, musí
vyjadriť, s čím ešte nesúhlasí. Budete tak vedieť, kam ste v skutočnosti pokročili, pretože až ten formálny podpis konkrétnej časti, ktorú ste urobili, vám dá najavo, či je klient spokojný, alebo nie. Navyše
potom nebudete musieť na konci hasiť nedorozumenia. Či chcete, alebo nie, aj tak projekt budete musieť jedného dňa odovzdať a keď sa klient začne vracať spať na začiatok, že ale tam ste nedali takéto
tehly, ale iné, už to nezmeníte a budete sa len naťahovať o termíny, kvalitu a všetko, čo s tým súvisí. Takže najskôr, ako je možné, si dajte podpísať odovzdávací protokol, aj keď len na časť, ktorú ste práve
dokončili. Ak doveziete napríklad materiál, dajte si to podpísať. Alebo si dávajte podpisovať míľniky, ktoré ste naplánovali.

•
•

Keď budete postupovať podľa týchto šiestich bodov, projekty budú mať rýchly spád, nebudete musieť hasiť problémy, všetko sa bude robiť načas a ľudia budú vedieť, čo majú robiť. Vy tak nebudete musieť
tráviť v práci 16 hodín iba kvôli tomu, aby ste im rozdávali zadania. Vyskúšajte to najskôr na jednoduchom projekte alebo sa len zamyslite, čo z toho používate a čo nie, a to, čo nepoužívate, doplňte.

•
•
•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1. Aby projekty nemeškali, neminuli ste viac peňazí a nemuseli hasiť problémy, potrebujete mať presne zadefinované ľudské aj technické zdroje, termíny a financie. Je tiež nutné mať telefónny kontakt na
všetkých zúčastnených, ako aj oni medzi sebou. Pri akejkoľvek zmene využívajte štandardný záznam, ktorý dáte všetkým kompetentným podpísať. Dôležité je tiež priebežné podpisovanie odovzdávacieho
protokolu, pomocou ktorého sa vyhnete nedorozumeniam, ktoré by mohli vystať na konci projektu.

•
•
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77. TÉMA: Pravidlá pre spoločníkov

•

Dosť často sa stáva, že sa spoločníci nepohodnú, rozhádajú alebo medzi nimi už pri základných veciach vzniknú konflikty. Prečo sa to v skutočnosti deje a ako tomu zabrániť?

•

Dá sa to rozdeliť do 5 krokov:

•

Potrebujete mať biznis plán na niekoľko rokov dopredu. Je dôležité vedieť, čomu sa vaša organizácia chce venovať. Je tiež dobré mať spísané hlavné strategické myšlienky a to, kam smerujete.

•
•
•

Musíte mať spracovaný finančný plán aspoň na jeden rok dopredu. Pretože ak ho nemáte pripravený v písomnej verzii, vaši spoločníci začnú spochybňovať fakty, ktoré ste si dohodli iba ústne a už sa nikto
nedopátra, ako to bolo v skutočnosti.
Majte zapísané, čo kto má robiť, aby ste vedeli, kto je za čo zodpovedný. Najjednoduchšie je zadefinovať povinnosti a zodpovednosť spoločníkov do organizačnej štruktúry. Budete teda vedieť, kto je
zodpovedný za divíziu financií, kto za marketing, obchod atď.
Zadefinujte si finančné ohodnotenie. Na tento bod sa väčšinou zabúda, keďže na začiatku sú vzťahy väčšinou dobré. Zadefinujte si, ako vašu prácu finančne ohodnotíte bez ohľadu na to, či to na začiatku
budete vyplácať, alebo nie. Ak je niekto marketingový či obchodný riaditeľ, mali by ste mať zadefinované, koľko bude zarábať. Pretože potom keď sa sporíte, či to robíte dobre, alebo zle, máte možnosť sa
vymeniť a viete, aká za to bude odmena. Spoločníci, ktorí nepracujú, by mali dostať zisk len z toho, čo vygeneruje firma. Ale spoločníci, ktorí pracujú, by mali dostať odmenu aj za prácu, ktorú pre firmu robia.

•

Napíšte si základné pravidlá fungovania či víziu spoločnosti. Niečo, čo viete uchopiť a čo je pre vás skutočne dôležité. Je to jeden z najdôležitejších bodov.

•

Ako prídavok vám poviem naše základné pravidlá u nás, v Business Cloude. Môžete sa inšpirovať, vytvorte si však radšej vlastné. Základné pravidlá v našej spoločnosti sú:

•
•
•
•
•

Disciplína a vysoká pracovná etika meraná štatistikou. Chcem, aby každý človek mal určitú štatistiku. Keď ľudia vidia, že rastie, tešia sa, a možno si pýtajú aj odmeny. Keď začne ich štatistika klesať,
odmeny si nepýtajú. Vďaka štatistikám zároveň viete všetko korigovať a robiť nápravné opatrenia.
Žiadna kritika, žiadne negatívne hodnotenie. Veľmi mi záleží na tom, aby sa ľudia vzájomne nekritizovali. Či už ide o kolegov, dodávateľov alebo zákazníkov. Oveľa dôležitejšie ako kritika je hľadanie
spôsobu, ako to, čo nefunguje, vyriešiť, ako tým ľuďom pomôcť.
Neustále vzdelávanie. Ak sa budú ľudia vzdelávať, bude rásť kvalita a aj výkon.
Vysoké porozumenie výhodám a z toho vyplývajúca lojalita k spoločnej práci. Keď ľudia pochopia, že potrebujú ľudí, ktorí sú od nich naľavo aj napravo, aj hore, aj dole, že sami neurobia nič, budú
spolupracovať. Zistia, že sa vzájomne potrebujú k tomu, aby dosiahli svoj výsledok práce, ktorý následne prevezme ďalší človek, aby dosiahol zase ten svoj.
Využívanie zlatého rezu vo všetkých oblastiach. Zlatý rez je pojem, ktorý ľudia vnímajú väčšinou z fotografie alebo filmu. Zlatý rez je o tom, že ak umiestnite objekt na konkrétne miesto, dá to dobrý
výsledok. V tomto prípade je to určitá funkčná vec, ktorú keď použijete, získate obrovský efekt.

•

Ochota neustále inovovať. Keď máte ochotu inovovať, vaša organizácia bude rásť. Keď ju mať nebudete, v určitom bode sa zaseknete. A keďže zvyšok sveta inovácie využíva, zvalcuje vás.

•

Pokora a hospodárnosť. Každý človek v organizácii by mal byť pokorný, nie namyslený. Tiež by mal rozmýšľať, ako efektívne využívať pridelené zdroje.

•
•
•

Sloboda názoru. Nikdy neberiem ľuďom ich názor. Ak majú predstavu, že by niečo malo fungovať inak a sú za to zodpovední, nechám ich, aby to tak robili. Neznamená to však, že im neradím. Ale je rozdiel
medzi radou a prevalcovaním. Ak by som ich totiž prevalcoval, prestanú prichádzať s inováciami.
Žiadne kompromisy. Stále trvám na tom, aby sme nerobili kompromisy. Prečo? Z kompromisov vám vylezie „mačkopes“, a ten väčšinou nefunguje. Vláda či parlament je postavený na kompromisoch
a potom z toho vychádzajú nezmyselné nariadenia či zákony a všetko je to iba kvôli tomu, že jedni chcú presadiť niečo iné ako druhí. Nechajte teda rozhodovať kompetentnú osobu, ktorú ste na post dosadili.
Nerobte kompromisy.
Spravte si vlastné základné pravidlá fungovania, ukážte ich ľuďom či zaveste na nástenku, vysvetlite im ich a bude sa vám žiť oveľa ľahšie.

•
•
•
•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Nastavte si tieto pravidlá pre spoločníkov: zadefinujte si biznisový a finančný plán. Tiež si zadefinujte, kto má čo spraviť a ako spoločníkov finančne ohodnotíte. Napíšte si aj základné pravidlá fungovania či
víziu spoločnosti.
Inšpirovať sa môžete základnými pravidlami Business Cloudu, medzi ktoré napríklad patrí disciplína a vysoká pracovná etika meraná štatistikou, žiadna kritika ani kompromisy, neustále vzdelávanie a inovácie,
sloboda názoru, lojalita k spoločnej práci či pokora a hospodárnosť.

•
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78.
Čo je zdrojom energie pre ľudskú dušu

Najväčší vplyv na zvyšovanie výkonu majú ocenenia. Tie sú zdrojom, energiou, palivom pre ľudskú dušu. Ak budete ľudí oceňovať, budú podávať lepší výkon
a v budúcnosti budú chcieť pracovať viac a rýchlejšie. Ak ich budete kritizovať, výkon sa bude znižovať. Vždy.
Čítal som o jednom výskume, ktorý robili v škole - zobrali skupinu detí a náhodne ich rozdelili do dvoch tried, v oboch preberali štandardné učivo. Rozdiel bol v tom, že
v jednej triede sa k nim správali normálne a v druhej ich za všetko chválili, nekritizovali. Hovorili im, že sú šikovné, budú úspešné, že to robia správne, majú dobré výsledky a
stále sa zlepšujú. Keď po nejakom čase porovnali výsledky týchto dvoch tried, zistili priepastný rozdiel. Niektoré školy fungujú na tomto princípe, že hľadajú v deťoch len to
dobré. V skutočnosti ich tam neučia viac, dokonca ich tam učia možno menej ako v obyčajných školách, ale výsledky sú priepastné. Je to presne kvôli tomu, že dávajú
energiu do ľudskej duše, aj do tej detskej.
Ako to využiť v biznise? Najjednoduchšie, prestaňte ľudí kritizovať. Namiesto toho ich oceňujte. Samozrejme, ak niekto spraví niečo zlé, musíte to riešiť, inak sa vám
rozpadne systém. Teraz je na mieste otázka ako? Ako urobiť nápravný mechanizmus na to, keď neustále niekto niečo robí zle bez toho, aby ste ho kritizovali? Máte dve
možnosti, ktoré používam aj ja:
Prvá možnosť: Ak je to možné, dočasne vylúčte daného človeka z kolektívu. DOČASNE.
Napríklad máte problém s tým, že niekto stále mešká na poradu. Máte dve možnosti.
Prvá je tá, že dáte na stôl pokladničku a dohodnete sa, že každý, kto mešká, do nej hodí určité množstvo peňazí. V skutočnosti sa však nič neudeje. Oneskorenec tam
s hrdosťou vloží peniaze, že aha, to som ja, ten, kto si to môže dovoliť. Ak ho donútite prispievať väčšou sumou peňazí, stane sa to už kritikou. Bude ho to vytáčať a daný
systém bude kritizovať, čo bude demotivovať aj ostatných a jeho výkon sa bude znižovať.
Ak ho však dočasne vylúčite z kolektívu, jednoducho mu poviete, že na budúcu poradu NESMIE prísť, obíde po nej všetkých kolegov a bude sa ich vypytovať, čo sa na
porade dialo. Len z dôvodu, že má nedostatok informácií. Vylúčenie z kolektívu, aj keď len dočasné, je jeden z najväčších trestov, ktorý môžete spraviť, a nebude
znižovať výkon. Skôr opačne. Nie je to brané ako kritika, dokonca to vo veľa prípadoch výkonu napomáha. Ostatní totiž vidia, čo ste spravili a daný človek sa nad sebou
zamyslí a bude sa snažiť do kolektívu vrátiť.
Ak si spomeniete, niekedy sa to robí aj s deťmi - keď už veľmi neposlúchajú, pošlete ich do detskej izby. V skutočnosti ste ich vylúčili z kolektívu dospelých alebo súrodencov
do nejakej osamotenej miestnosti. Maximálny trest je potom finálne vylúčenie z kolektívu, čo znamená prepustenie z firmy.
Druhá možnosť: Ak toho človeka neviete dočasne vylúčiť z kolektívu, dajte mu prácu navyše. Práca navyše výkon neznižuje, ale zvyšuje. Ako? Ak niekto nabúra firemné
auto, máte dve možnosti. Buď mu to budete strhávať z platu, alebo mu to dáte odpracovať. Pre vás je výsledok rovnaký. Zaplatí to tak či tak, ale raz to zaplatí prácou
a nebude demotivovaný a raz to zaplatí zo svojej výplaty a bude demotivovaný. Keď mu to dáte odpracovať, poviete mu, že musí spraviť niečo navyše, bude si váš prístup
vážiť a jeho výkon sa v skutočnosti zvýši.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Ocenenia výkon zvyšujú, kritika znižuje.
Keď niekto robí neustále niečo zle, máte dve možnosti: dočasné vylúčenie z kolektívu alebo práca navyše. Takto dokážete zabezpečiť, že ľudí nebudete kritizovať a výkon
sa bude zvyšovať a nie znižovať.

•
•
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80. TÉMA: Prečo nerobíš to, čo cítiš, že by si mal robiť?

•

Prečo ľudia nerobia to, čo chcú? Cítia, čo by mali robiť, ale nerobia to. Dôvodom je strach vyplývajúci z neporozumenia. Keď ľudia niečomu nerozumejú, dostanú strach a potom to, čo chcú, nerobia.

•
•

Je to niečo podobné, ako keď ľudia v minulosti nerozumeli tomu, čo je blesk alebo hrom. Týchto javov sa teda báli, a preto si vymysleli bohov, ktorí ich mali pre nimi chrániť. Keďže dnes viete, čo je blesk
a hrom, nebudete sa ich báť ani vtedy, ak by ste boli v kovovej klietke s bleskozvodom. Je vám jedno, že by tam blesk mohol udrieť, pretože viete, že sa vám nič nestane. Ak niečomu rozumiete, strach
zmizne. Úplne.
Dosiahnuť, aby ste robili to, čo chcete, môžete dvomi spôsobmi. Buď vyjdete zo svojej komfortnej zóny, čo je však mentálne náročné, a robíte veci, ktoré chcete robiť, ale na začiatku ich robíte s nechuťou,
obavami či strachom, alebo si zónu komfortu rozšírite. Aby ste si mohli zónu komfortu rozšíriť, potrebujete porozumieť veciam, ktoré nechápete. Z čoho vôbec neporozumenie vyplýva? Buď z nedostatku
informácií, alebo z falošných informácií. Ak neviete, ako niečo funguje, máte nedostatok informácií. A ak máte informáciu, ktorá je klamlivá, potom si myslíte, že niečo funguje inak ako naozaj, a môžete
z toho mať strach.

•
•

Ako sa vyvarovať falošným informáciám?

•

Používajte zdravý sedliacky rozum

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sedliacky rozum je nevyhnutný na to, aby ste sa nestali členom stáda a len neopakovali niečo, čo ste niekde počuli. Ak vám rozum hovorí, že to tak nie je, nenaskočte na vlnu masovej hystérie a nezačnite
opakovať po ľuďoch, ktorí v skutočnosti tiež len opakujú.
Sú na to aj výskumy. Jeden je napríklad veľmi zaujímavý: v čakárni lekára sedí 20 hercov. Príde tam reálny pacient a sadne si medzi nich. Keď zaznie signál, 20 hercov sa postaví a sadne si naspäť. Pacient,
ktorý tam prišiel, ten neherec, sa na nich nechápavo pozerá, nerozumie, čo robia a oni sa zase pozerajú na neho, prečo sedí. Zaznie ďalší signál, postavia sa a znova si sadnú. Pri treťom či štvrtom signáli sa
stavia už aj on. Možno sa smeje či nechápe, ale začne po nich opakovať. To je efekt stáda. Herci postupne vchádzajú do ambulancie, odchádzajú preč a prichádzajú noví pacienti. Princíp však zostáva rovnaký:
na zvukový signál sa všetci postavia a potom si sadnú. Noví pacienti zo začiatku nechápu, ale postupne sa pridajú. A na konci tam už žiadni herci ani nie sú, zostali len reálni pacienti, ktorí túto činnosť opakujú
a ani netušia prečo. Ak nebudete používať rozum, bude sa vám to diať. Čiže, používajte ho: ak vám niečo nedáva zmysel, nerobte to, neopakujte.
Pravda je vždy to, čo vám funguje a to, čo pozorujete
Predstavte si loptu, ktorú držím v ruke. Predstavte si aj jej farbu a v duchu si ju povedzte. Ja vám poviem, že je ružová a vy ste si predstavovali čiernu. Nie je možné, aby som vás presvedčil o tom, že lopta je
ružová, keď ju vy vidíte čiernu. Môžem vás ubiť argumentami, ale nebudete so mnou súhlasiť, len prestanete odporovať. Ak vám ľudia hovoria niečo iné, než čo si myslíte vy, robia to preto, že to tak
jednoducho vidia. Tá lopta, ktorú som vám ukazoval, môže byť z vašej strany čierna a z mojej ružová. Nikdy sa však nedohodneme. Dohoda je možná len vtedy, ak zoberiete komunikačnú protistranu, aby sa
na ňu pozrela z vašej strany alebo vy prídete k nej, aby ste sa pozreli z jej strany.
Ako to však urobiť čo najjednoduchšie v praxi? Stačí ľuďom povedať: „Neverte mi, skúste si to.“ Od okamihu, keď si to vyskúšajú a bude im to fungovať, budú to považovať za pravdu. Keď si to nevyskúšajú,
nebudú vám veriť. Skúste ich teda presvedčiť, aby si to vyskúšali, nepresviedčajte ich, aby vám uverili.
Nedajte na autority
Často sa stáva to, že niekto argumentuje v štýle: „Tamten vedec to povedal či v tejto knihe to píšu...“ To nie je argument. Ak vám to nedáva zmysel, tak to, že to v nejakej knihe píšu, nemá žiadnu hodnotu.
Ľudia sa v minulosti veľakrát mýlili. Aj významní vedci. Potom prišiel niekto, kto im neuveril a vytvoril úplne novú teóriu. Čiže, nedajte na autority. To však neznamená, že by ste sa od autorít nemohli učiť.
Pokojne čítajte knihy a to, čo vám dáva zmysel, skúste zakomponovať do súkromného alebo pracovného života. To, čo vám zmysel nedáva, nepoužívajte.
Pýtajte sa na všetko, čomu nerozumiete
Príklad: moje tri deti sme predtým, ako išli do prvej triedy, naučili, aby sa pýtali na čokoľvek, čomu nerozumejú, až kým to nepochopia. Ak sa totiž nebudete pýtať, budú vám vznikať stále nové falošné
informácie a nezbavíte sa ani tých starých. Na začiatku to malo až fatálne následky, pretože deti nosili poznámky, že vyrušujú, sú drzé, arogantné... Môj najstarší syn v tom bol expert, pokojne učiteľke
povedal, že nemá pravdu, a to autority niekedy nezvládajú. Ale po istom čase predbehli ostatné deti v triede. Keď sa budete pýtať, veľa sa dozviete. Pretože neexistuje hlúpa otázka, len hlúpa odpoveď.

•
•
•
•

Ako sa zbaviť falošných informácií?
Potrebujete sa postupne zbaviť všetkých falošných informácií, ktoré už máte. Ale na to ich musíte najskôr identifikovať. Ak vám niečo nedáva zmysel, máte tam falošnú informáciu. Musíte sa teda vrátiť
v reťazci do bodu, kde vám to ešte zmysel dáva, na to za tým úplne zabudnúť a vybudovať to celé odznova.
Ukážem vám to zase na príklade mojich detí: môj najstarší syn dostával z písania zlé známky. Na začiatku riadka začal s veľkými písmenami a na konci riadka skončil s maličkými muchami. Nevedeli sme prísť
na dôvod, prečo to tak je, tak sme sa ho na to spýtali. Išli sme teda v reťazci späť, až sme prišli na to, že im učiteľka povedala, že sa to tak má písať. Opýtali sme sa ho: „A čo ti vlastne povedala?“ až sme sa
dostali do momentu, keď vyslovil vetu: „Malé písmená majú polovičnú veľkosť ako veľké písmená.“ (Veľkými sú myslené tie, ktorými sa začína veta.) Toto je falošná informácia. Pravdivá je len niekedy, keďže
to neplatí o všetkých písmenách. Veľké písané „A“ má dvojnásobnú veľkosť ako malé písané „a“, ale veľké písané „A“ má rovnakú veľkosť ako malé písané „k“ alebo „l“. Keď sme mu teda vysvetlili, že je to
falošná informácia, vybudoval si to celé nanovo a zrazu to písal už dobre.

•
•
•
•
•

Čo s nedostatkom informácií?
To, že máte nedostatok informácií, zistíte tak, že sa neviete pohnúť ďalej. Jednoducho sa zaseknete a neviete ísť ani doprava, ani doľava, ani dopredu, ani dozadu. Najjednoduchšie to vyriešite tak, že
oslovíte človeka, ktorý danú problematiku riešil pred vami a vám ju odovzdal. Ten človek danú informáciu totiž má, takže si ju vypýtajte. Dôležité je, aby ste získali odpoveď, aby ste nedostali len
neodpoveď. Ak vám dá neodpoveď, čiže vám síce niečo povie, ale nie je to odpoveď na vašu otázku, vrátite sa za svoj stôl a zistíte, že sa aj tak neviete pohnúť. Ak získate odpoveď, budete v tom vedieť
pokračovať, pretože budete mať dostatok informácií.
Ak máte dostatok informácií a nemáte falošné informácie, porozumiete danej téme a ak jej porozumiete, nebudete mať z danej témy strach. A keď nebudete mať strach, budete vedieť robiť to, čo
chcete, čo cítite, že by ste mali robiť. Toto je dlhá cesta, je na celý život. Krátka cesta je vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Napríklad porozumieť problematike bungee jumpingu a tomu, prečo sa
nezabijete, keď skočíte z výšky 30 metrov, je časovo tak náročné, že je lepšie nechať sa vyviesť hore, nech do vás niekto strčí. Cestou dole to totiž pochopíte. Je to síce adrenalín, ale je to rýchla cesta. Ak však
nechcete mať stres zo strachu, je lepšie si zónu pohodlia rozšíriť. Čiže dať preč falošné informácie a porozumieť téme. Potom strach zmizne. A úplne najlepšie je tieto dve metódy kombinovať.
Vyskúšajte teda objaviť nejaké falošné informácie, ktoré máte, a eliminovať ich. Uvidíte, ako sa vám zóna komfortu rozšíri. Poraďte to aj svojim kolegom, či už podriadeným, alebo nadriadeným, a skúste
výsledky predtým a potom porovnať.

•
•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:

•

Ľudia nerobia to, čo chcú, kvôli strachu vyplývajúcemu z neporozumenia.

•

Neporozumenie vyplýva z nedostatku informácií alebo falošných informácií.

•

Ak máte dostatok informácií a nemáte falošné informácie, porozumiete danej téme a ak jej porozumiete, nebudete mať z danej témy strach. Bez strachu budete vedieť robiť to, čo chcete.

•
•
•

Vyvarovať sa falošným informáciám môžete tým, že budete používať vlastný rozum, vyskúšať si, čo vám v praxi funguje, prestať slepo veriť autoritám a pýtať sa na všetko, čomu nerozumiete. Ak už nejaké 10
falošné informácie máte, musíte ich identifikovať a vrátiť sa v reťazci do bodu, keď vám to ešte zmysel dáva a vybudovať si túto informáciu odznova.
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Ak máte nedostatok informácií, pýtajte si ich od človeka, ktorý danú problematiku riešil pred vami.
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81. TÉMA: Nepriateľ je v tebe, nemôžeš vyhrať, lebo nie je s kým bojovať
Súťaživosť v nás nie je zakorenená. Keď deti spadnú, postavia sa, keď nevedia vysloviť nejaké slovo, zopakujú si ho, keď im nejde písmenko, znova si
ho napíšu. Jednoducho nesúťažia, nechcú vyhrať. Z čoho teda súťaživosť pramení?
Totižto už predtým, ako ich rodičia dajú do škôlky, začnú ich porovnávať so súrodencami. A v samotnej škole je toto porovnávanie už fatálne.
Jožko je lepší ako Marienka, Marienka je lepšia ako Zuzka plus k tomu všetkému červené a čierne body a včielky či prasiatka... Tam sa začína proces,
ktorý sa volá eliminácia väčšiny. Fatálne je to napríklad v športe. Tisíce ľudí sa venujú behu a na olympiáde dostanú medailu prví traja a tí ostatní sú
zabudnutí. Môžeme prejsť každú oblasť - škôlku, šport, základnú, strednú a vysokú školu - neustále vás porovnávajú, či ste lepší, alebo horší,
rýchlejší alebo pomalší. Tým sa vám to vryje pod kožu, máte to v sebe.
Na gro poradách sa rozpráva o konkurencii. V čom je lepšia a v čom vás už predbehla. Jeden majiteľ spoločnosti, pre ktorú som pracoval, hovoril, že
pokiaľ sa nezožerieme my sami, konkurencia nemá šancu nás zničiť. A je to naozaj tak.
Z konkurencie sa teda inšpirujte, ale neporovnávajte sa. Ak konkurencia robí niečo dobre, použite to. Jednoducho ten nápad prevezmite. Ak ho
však využiť neviete, nechajte ho tak, zrealizujte svoje vlastné nápady a choďte vlastnou cestou. Porovnávanie je vždy deštrukčné. Platí to aj vtedy,
keď budete porovnávať vlastných ľudí vo firme.
Nechajte preto konkurenciu konkurenciou a sústreďte sa na seba, na kroky, ktoré máte spraviť vy. Len tak dôjdete do cieľa, ktorý si stanovíte.
A ak máte cieľ, je jedno, či tam prídete o deň skôr alebo neskôr. Jednoducho tam len potrebujete prísť.
Ľudia to dokážu pochopiť, až keď dám nejaký fatálny príklad. Napríklad: prečo chcete dať deti do školy? Veď oni už nikdy nebudú prvé. Veľa detí už
školu vyštudovalo pred nimi. Alebo: prečo chcete postaviť dom? Veď už existuje mnoho ľudí, ktorí dom postavili. To, že to má niekto iný, na vás
nemá žiaden vplyv. Jednoducho, vy chcete mať postavený vlastný dom. Najprv potrebujete vykopať základy, potom postaviť múry a dať strechu.
Postupne krok za krokom. To, že niekto iný už má krajší dom, postavil si ho skôr a že niekoho iného deti už vyštudovali, vás nemusí zaujímať.
Nemusíte byť prví, stačí, ak dôjdete do cieľa. Život nie je závod. Stanovte si teda cieľ a choďte za ním.
Čím túto tému uzavrieť? Ak sa budete sústrediť na seba, na svoje kroky a budete mať jasne vytýčený cieľ a budete sa rozprávať o tom, aký ďalší krok
idete spraviť, budete mať progres a jedného dňa bude chodiť konkurencia do vašej firmy a bude sa snažiť odpozorovať to, čo robíte dobre a budú sa
oni porovnávať s vami a nie vy s nimi. A až vtedy viete, že ste ich predbehli.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Porovnávanie je vždy deštrukčné. Neporovnávajte sa teda s konkurenciou a neporovnávajte ani vlastných ľudí v tíme.
Nesústreďte sa na konkurenciu, ale na seba a kroky, ktoré máte spraviť. Len tak dôjdete do cieľa, ktorý si stanovíte.
Nemusíte byť prví, stačí, ak do cieľa vôbec dôjdete. To, že vás niekto predbehne, na vás nemá žiadny vplyv.
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82. TÉMA: Kde sú peniaze?
Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá: Peniaze sú tam, kam nechcete ísť. Prečo? Jednoducho
tam, kam chcete ísť, chce ísť každý. Tam teda peniaze už nenájdete, pretože ich niekto už zobral.
Ak chcete nájsť veľkú kopu peňazí, porozmýšľajte o tom, čo sa vám nechce robiť, lebo ľudia sú
v podstate rovnakí. Ak sa vám niečo robiť nechce, nikomu sa to nechce a tým pádom tam tie
peniaze budú. Toto neplatí len o peniazoch, ale o každej aktivite.
Ak teda chcete objaviť nový trh, hľadajte niečo, čo sa nikomu nechce robiť. Tam je ešte potenciál. Tam,
kam chcú ísť všetci, už je väčšinou vyčerpaný. Samozrejme, toto tvrdenie neplatí o trendoch. Ak je
niečo trend, ľudia to chcú a kupujú si to. Ak daný trend iba začal, môžete do toho ísť, pretože tam ešte
nejaké peniaze či energia budú.

Poviem vám k tomu príklad: Často sa stane, že obchodníci rozpracujú klienta, lebo to je vec, ktorá ich
baví (obchodníci sa všeobecne radi stretávajú s klientami), ale potom sa im nechce spraviť ponuky. Ale
keď ich nespravíte, spraví ich niekto iný a tie peniaze zoberie.
Skúste sa zamyslieť nad činnosťami, ktoré neradi robíte. Máte v nich ukryté veľké množstvo
peňazí. Spíšte si zoznam týchto vecí a vykonajte ich. Som presvedčený, že tam niečo nájdete
a minimálne vás to inšpiruje k tomu, aby ste sa pohli o ďalší krôčik dopredu.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Peniaze sú tam, kam nechcete ísť, sú v činnostiach, ktoré nechcete robiť. Pretože to, čo chcete robiť,
chce robiť každý, takže potenciál týchto činností je už vyčerpaný. Toto tvrdenie neplatí jedine v prípade
trendov.
Skúste sa zamyslieť nad činnosťami, ktoré neradi robíte. Máte v nich ukryté veľké množstvo peňazí.
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83.
Dostanete, čo očakávate
Nie je v tom žiadna ezoterika ani to nesúvisí s tým, že máte niečo očakávať a potom sa to udeje. Ani vám na to nestačí myslieť. Vždy totiž musíte
vykonať aj nejakú akciu. Očakávanie však zapríčiňuje, že všade tú vašu vec vidíte. Občas pre to niečo spravíte, a tak sa blížite k výsledku.
Celá téma súvisí aj so zámerom a protizámerom. Zámer je niečo, čo z hĺbky vášho vnútra chcete. Protizámer je to isté, len v negatívnom slova
zmysle. Preto v motivačných knihách píšu, aby ste mysleli na pozitívne veci. Pretože ak budete myslieť na negatívne veci, udejú sa. A udejú sa
práve z dôvodu, že myslenie na negativitu vás paralyzuje, vytvára sa strach. Keď budete myslieť na to, že havarujete, strach vás paralyzuje a
potom sa stane to, čo nechcete.
Napríklad keď ja idem do obchodného centra a viem, že tam bude problém s parkovaním, dám si do hlavy, že určite rýchlo zaparkujem. Vojdem
dovnútra a naozaj hneď zaparkujem. Keď totiž máte takýto postoj, vidíte každé jedno voľné parkovacie miesto. Vojdete do garáže, zbadáte ho a aj
keď ste už okolo neho prefrčali a za vami sú autá, zaradíte spiatočku a tlačíte sa dozadu. Dávate im jasne najavo, že VY tam zaparkujete. Keď máte
protizámer, keď ste si vystavali bariéru z tehál, že miesto nenájdete, ani tam cúvať nebudete. Pôjdete hľadať nové a potom ďalšie nové miesto.
Zámer majú veľmi silno vyvinuté napríklad deti. Keď s nimi idete do obchodu, už po ceste hovoria, že chcú kúpiť lízanku. V obchode kričia, že ju
chcú a potom plačú a hádžu sa o zem. Jednoducho kým nedosiahnu svoj zámer, bojujú. Keby ho nemali taký silný, nezískajú to.
A čo môžete očakávať? Poviem vám, čo očakávam ja: kvalitných ľudí. Nehovorím, že mám vo firme LEN kvalitných ľudí alebo že vo veľkých
firmách budú len najlepší ľudia. Nie je to tak z dvoch dôvodov. Prvý dôvod: nevyberáte všetkých ľudí sami. Niektorých vybrali vaši podriadení alebo
vaši paralelní riaditelia. Druhý dôvod: môžete sa pomýliť. Môžete síce očakávať, že ten človek bude dobrý, ale v skutočnosti nebude. Ale keď s
niekým začínam robiť, očakávam, že to bude odborník a bude dosahovať dobré výsledky. A tak sa aj k nemu od začiatku správam.
To isté platí aj o novom projekte. Keď ho spúšťam, nastavím plán a očakávam, že sa bude plniť. A ak sa neplní, musím to nejakým spôsobom
skorigovať. Každý týždeň či mesiac sledujem, kam sme sa už dostali. A ak sme sa nedostali tam, kam sme sa mali, bojujem a hľadám cesty, ako to
naplniť. Čiže z toho očakávania vám vyjde aj aktivita.
Ja počítam napríklad aj s tým, že každé jedno obchodné rokovanie, na ktoré idem, bude úspešné. Nepodpíšeme síce každú zmluvu, ale ja to
očakávam. Čo ešte očakávam? Zdravie. Keby ste len sedeli a meditovali a nezačali športovať, zdravo sa stravovať, aj to mentálne očakávanie, že
budete zdraví, trošku prestaví vaše vnútorné fungovanie a naozaj zdravší budete. Ale doplnky výživy, zelenina, ovocie a šport k tomu veľmi
dopomáhajú. V našej rodine si na tom veľmi zakladáme. Napríklad sme nikdy našim deťom nedávali sladené nápoje. Nie že by sme im nechceli
dopriať, ale keď chcete byť zdraví, musíte pre to niečo spraviť. Pretože keď to očakávate, niečo pre to aj spravíte.
Očakávať môžete čokoľvek, nielen zdravie, úspešné obchodné rokovanie či kvalitných ľudí. Len to musí ísť z hĺbky vašej duše, musí to ísť zvnútra.
Keď tomu tak nie je, vaše okolie to odhalí a nebude to fungovať. Na to, aby ste to mohli implementovať, na začiatku neočakávajte príliš veľa.
Vyskúšajte, uvidíte.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1.

To, čo očakávate, aj dostane. Je to preto, že ak niečo očakávate, niečo pre to robíte. Tak sa potom blížite k výsledku.

2.

Ak budete myslieť na negatívne veci, udejú sa. A udejú sa práve z dôvodu, že myslenie na negativitu vás paralyzuje, vytvára sa strach.

3.

Očakávať môžete čokoľvek, len to musí ísť zvnútra, musíte byť o tom presvedčení. Ak to tak nie je, nebude to fungovať.
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84.
Momentum
Momentum je hybnosť. Ja každému projektu na začiatku, približne tak prvého pol roka, venujem veľké množstvo
energie. A ako to súvisí s hybnosťou? Keď ide vlak rýchlosťou 80 km/h, prerazí aj betónový múr. A to, že ho prerazil,
si v skutočnosti všimne len rušňovodič, vlak pôjde ďalej. Keď však idete pomaly, ľudia, ktorých stretnete, vás budú
zastavovať. Každý neúspech vás strašne spomalí. Dookola sa rozbiehať a zastavovať je strašne náročné, vyčerpáte
sa. Keď idete rýchlo, ľudia budú z koľajníc odskakovať, nebudú sa vás ani snažiť zastaviť. Preto dajte čo najväčšie
množstvo energie do prvých fáz projektu. Rozbehnúť niečo rýchlo je totiž oveľa menej náročné, ako keď sa na
to budete pripravovať a pôjdete krok po kroku.
Keď sa vlak pohybuje obrovskou rýchlosťou, spôsobuje to ešte jednu vec: všetci okolo vás vidia, že sa niečo deje a
snažia sa do vášho vlaku nastúpiť. Nebudú vás zdržovať, naopak, chcú sa odviezť. Niektorí vás chcú iba využiť, a
preto nastupujú. A niektorí budú chvíľku šliapať a vlak poháňať. Ale bez toho, aby sa vlak hýbal, sa nebude nič diať.
Preto ak rozbiehate akýkoľvek projekt, dajte doňho na začiatku veľa energie. Pretože energia spôsobí nadšenie,
nadšenie spôsobí ešte viac energie a potom to už nebudete vedieť zastaviť, bude to mimo vašej kontroly.
Na začiatku vás ľudia odhovárajú, že to nebude fungovať a že takto sa to nerobí. Ale v momente, ako uvidia, že sa
rútite obrovskou rýchlosťou, si to už nedovolia povedať. Ustúpia z cesty a s ňou aj demotivácia, s ktorou ste sa
doteraz stretávali.
My sme v treťom a štvrtom mesiaci fungovania spoločnosti podpisovali zmluvy s klientami aj cez víkend alebo
štátny sviatok. Jednoducho prišli, pretože sa chceli zúčastniť na tom, čo sa deje.
Vyskúšajte si to na mikroprojekte, skúste si spomenúť na niečo, čo ste v minulosti robili, čo malo veľký a čo malý
efekt a tiež to, či ste do projektu dávali na začiatku veľa alebo málo energie.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1. Keď chcete niečo rozbehnúť, rozbehnite to rýchlo. Je to oveľa menej náročné, ako keď sa na to budete
pripravovať a pôjdete krok po kroku.
2. Energia, ktorú do projektu dáte na začiatku, spôsobí nadšenie, nadšenie spôsobí ešte viac energie a potom to
už nebudete vedieť zastaviť.

•
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85.
Neúspech nie je možnosť
Ak sa rozhodnete, že neúspech nie je možnosť, pochybnosti vás už nebudú paralyzovať.
Keď kozmonaut letel na mesiac, nerozmýšľali o tom, že aha, toto sa pokazilo a on tam zomrie. Vždy to brali tak, že každý problém musia nejakým
spôsobom vyriešiť, pretože keď tam už raz je, vždy ho musia vedieť dostať aj naspäť.
Ak budete mať takéto myslenie, budete oveľa produktívnejší. Na poradách často ľudia rozprávajú o všetkom, čo sa nedá, čo je zlé a čo nemá
riešenie. Skúste to zastaviť a dať im do hlavy len to, čo je možné. Ak nemáte nápad, ako to spraviť, potom nemá zmysel to vôbec rozoberať.
Zoberme si príklady z histórie. Tá je plná toho, že niekto tvrdil, že sa niečo nedá, a potom prišiel niekto iný a spravil to.
Prvý príklad. Bolo vedecky dokázané, že nič, čo je ťažšie ako vzduch, nemôže lietať. Bola o tom presvedčená celá vedecká komunita, cirkevná sféra
a aj obyčajní ľudia. Zaujímavé na tom je, že aj napriek tomuto názoru, videli každý deň na oblohe lietať vtáky. Ale keď ste presvedčení o tom, že to
nie je možné, môžete to mať pred očami a aj tak to na vás nebude pôsobiť.
Druhý príklad. Žil jeden bežec, ktorý odbehol 1 míľu pod 4 minúty napriek tomu, že bolo lekármi dokázané, že to nie je možné kvôli obmedzenej
kapacite pľúc, nedostatku kyslíka a únave svalov. Viac-menej bolo isté, že sa to nedá. Ľudia sa pokúšali míľu pod 4 minúty odbehnúť roky. Nikomu
sa to nepodarilo. Tento bežec v skutočnosti ani nebol extrémne dobrý, ale rozhodol sa, že to odbehne. Sústredil sa len na to a začal trénovať. Len
na tú jednu míľu, aby ju odbehol pod 4 minúty. A v máji 1954 sa postaviť na štart a pod 4 minúty to zabehol. Toto nie je však až také magické,
pretože v športe to tak funguje. Športovci sa zlepšujú a niečo, čo sa zdá neprekonateľné, zrazu niekto prekoná. Magické na tom je, že v tom istom
roku jednu míľu pod 4 minúty odbehlo ešte niekoľko bežcov. Ani na to netrénovali, len uverili, že to možné je.
Ak ľudia niečomu uveria, je pre nich jednoduché to spraviť. Presvedčte preto samých seba, že to možné je, a hľadajte riešenie.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1.

Ak ľudia niečomu uveria, je pre nich jednoduché to spraviť. Presvedčte preto samých seba, že to možné je, a hľadajte riešenie.

2.

Ak sa rozhodnete, že neúspech nie je možnosť, pochybnosti vás už nebudú paralyzovať.

3.

Nestrácajte čas na poradách rozoberaním toho, čo sa nedá.
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86.
Ste otáznik alebo výkričník?
Môžu sa na vás ľudia spoľahnúť?
Táto téma je veľmi dôležitá. Niekedy ľudia necítia, či sa na vás môžu, alebo nemôžu spoľahnúť. Vtedy
ste pre nich otáznik. Prečo to vzniká? Ako zistíte, či vám ľudia hovoria pravdu, alebo nie a či je služba
alebo produkt kvalitný? A ako zabezpečiť, aby ste boli výkričník a nie otáznik?
Je to veľmi jednoduché. Vždy to, čo tvrdíte, aj robte. Ak budete tvrdiť, že niekto má niečo robiť a vy sa
na základe tých pravidiel správať nebudete, budete pre ostatných ľudí otáznik. Ak budete robiť to,
čo tvrdíte, že má niekto robiť, budete pre nich výkričník.
To isté platí o dodávateľoch. Ak vám dodávateľ niečo dodáva, ale sám si kupuje niečo iné, neverte mu,
že jeho výrobok, produkt či služba je tá správna, ktorú by ste si mali kúpiť. Kúpte si tú, ktorú si kupuje
on. Ľudia takto fungujú často a potom sa čudujú, prečo sú otázniky, prečo im ľudia neveria. Ak si
vyberáte napríklad mentora, uistite sa, či aj on robí to, čo vám hovorí, že máte robiť. A ak nie, snažte sa
skôr učiť od toho, kto povedal jemu, čo má robiť.
Ak budete robiť to, čo tvrdíte, že robíte, budete prekvapení z výsledkov a toho, ako vás ľudia začnú
vnímať.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1. Ak budete tvrdiť, že niekto má niečo robiť a vy sa na základe tých pravidiel nebudete správať,
budete pre ostatných ľudí otáznik. Ak budete robiť to, čo tvrdíte, že má niekto robiť, budete pre nich
výkričník. Preto vždy to, čo tvrdíte, aj robte.
2.

Podľa tohto kľúča si tiež vyberajte dodávateľa či mentora.

08.08.2017

10
6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

87. TÉMA: Ako sa dostať kamkoľvek?
Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako by ste sa mohli dostať kamkoľvek alebo
čokoľvek uskutočniť? Musíte prejsť týmito 5 krokmi:
Musíte sa najprv rozhodnúť. Bez toho sa nemôžete pohnúť, len sa budete točiť
v kruhu. Rozhodnutie musí ísť zvnútra, musí vás až zožierať, že keď to
nespravíte, zlyháte.
Naplánujte si realizáciu daného projektu. Bez plánu sa inak zase stratíte.
Pretože aj keď ste sa rozhodli, môžete sa pomýliť a ísť inou cestou.
Spravte prvý krok. Bez toho, aby ste ho spravili, sa nemôžete nikam dostať.
Ak prvý či každý nasledujúci krok spraviť neviete, musíte ho rozmeniť na
menšie kroky, ktoré zvládnuť viete.
Musíte vytrvať. Keď ste nesplnili plán, ktorý ste si dali, za týždeň, nevadí.
Vytrvajte. Robte jeden krok za druhým a potom sa dostanete kamkoľvek.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Na to, aby ste mohli čokoľvek uskutočniť, sa potrebujete držať týchto pravidiel:
musíte sa najprv rozhodnúť. Potom si musíte naplánovať realizáciu projektu
a spraviť prvý krok. Ak prvý alebo niektorý z nasledujúcich krokov spraviť
neviete, musíte ho rozdeliť na menšie časti, ktoré zvládnuť viete. A najmä –
musíte vytrvať.

•
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90. TÉMA: Naštartovanie nových ľudí

•

Ako najlepšie, najrýchlejšie a najmenej bolestivo naštartovať nových ľudí, ktorí sú na začiatku dezorientovaní? Skúste si zapamätať jednu vec: na začiatku je lepšie robiť ako vedieť.
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Informácia, ktorú získate z toho, keď niečo počujete, je veľmi malinká. Ak by som to pretavil do percent, keď vám niekto niečo povie, rozumiete tomu tak na 20 %, viac asi nie. Na to, aby ste tomu rozumeli
viac, by vám musel niekto danú situáciu veľmi presne opísať. Lepšie je to však vidieť. Keď to raz uvidíte, budete tomu rozumieť na cca 50 %. Ale nestačí počúvať, ako sa pláva či pozerať olympijský závod
plavcov. Keď vás niekto po tomto hodí do vody, aj tak sa utopíte. Musíte to skúsiť, musíte to začať robiť. Pretože až keď to robíte, tomu začnete skutočne rozumieť.
Čiže: prvá úroveň je počuť, druha úroveň vidieť a tretia začať to robiť. Na začiatku je teda dôležitejšie robiť ako vedieť. Lebo vedenie príde z robenia. Ale k 100 % porozumeniu sa budete blížiť až vtedy,
keď to začnete niekoho učiť. Ak danú činnosť len vykonávate, princípom, prečo to tak robíte, skutočne nerozumiete, viete len, že vám to funguje. Uvedomovať si dôvod, prečo to tak funguje, však začnete až
vtedy, ak to niekoho učíte a pozorujete na ňom, čo vykonáva.
Čo teda spravte s novými ľuďmi:
Bod prvý.
Dajte im toho iba toľko, koľko vládzu uniesť. Nepovedzte im: „Teraz utekaj, bež a zaregistruj 100 ľudí.“ To ten človek nevie vstrebať. Dajte mu iba jednu jednoduchú latku a pomôžte mu s ňou, nenechajte ho,
aby sa na tú úroveň štveral sám. Prvý krok by mohol byť napríklad, nech napíše zoznam 100 potencionálnych klientov, ale nenechajte ho to robiť samého. Sadnite si vedľa neho a čakajte. On bude písať,
jedného, druhého, tretieho a keď sa zasekne, tak ho inšpirujte, koho by ešte do zoznamu mohol dopísať: „Máš spolužiakov, napíš tam nejakých spolužiakov. Máš kolegov? Napíš ich tam. Máš brata, sestru,
svokra? Kam chodíš do autoservisu? Kam chodíš nakupovať rožky?“ Seďte pri ňom hodinu, dve, kým vládze písať. Keď zoznam napíše, máte prvý krok hotový. V skutočnosti ste mu s tým však pomohli vy. Keby
ste pri ňom nesedeli, napíše tri, štyri či desať mien a tým to skončí. Keď pri ňom budete sedieť, napíše sto.
Bod druhý.
Keď má zoznam mien a telefónnych čísiel, treba tým ľudom zavolať. Zase mu s tým pomôžte, nenechajte ho volať samého. Takže sa stretnite, vy volajte potenciálnym klientom zo svojho zoznamu, on zo
svojho. To je to vidieť a nie len počuť. Tiež bude vidieť, že ani vy nedohodnete každé stretnutie a bude mu to potom robiť menší problém.
Bod tretí.
Pomôžte mu aj s ďalším krokom – na stretnutia choďte s ním. Povedzte mu, aký bude priebeh toho stretnutia a nechajte ho, aby videl, ako to robíte. Keď to jeden-, dva-, tri- či desaťkrát uvidí, sám vám povie,
že robíte stále to isté a že to ide robiť aj on. Keď ho necháte robiť to samého, bude sa trápiť.
Čiže povedzte ľudom o priebehu, ukážte im ho, spravte to s nimi a potom ich nechajte to robiť. Keď ich necháte robiť danú činnosť, tiež tomu človeku povedzte: „Dobre, pôjdeme teraz na obchodné
stretnutie, ty začneš, ale rob to len do tej miery, pokiaľ ti to bude pohodlné. Keď ti to už nebude pohodlné, dokončím to ja.“
Bod štvrtý.
Potrebujete sa stretávať s vaším tímom. Robte si preto spoločné stretnutia, stačí možno raz za mesiac. Náplň stretnutí musíte plánovať vy ako ich nadriadený, nastoľte vždy nejakú zaujímavú tému, napríklad
produktovú či komunikačnú. Ľudia v tíme sa stmelia a budú vidieť, že aj iní sa trápia alebo že sa im niečo podarilo.
Ešte jedna vec - zaveďte štatistiky. Nie skupinové, len jednotlivcov. Čo sa danému človeku od posledného týždňa podarilo. Koľko nových vizitiek získal, koľko telefonátov spravil, koľko mal stretnutí a koľko
z toho bolo registrácií. Merajte aspoň tieto 4 veci.

•
•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:

•

Na to, aby ste niečo porozumeli, musíte prejsť tromi úrovňami: počuť, vidieť a začať to robiť. K 100 % porozumeniu sa však budete blížiť až vtedy, keď to začnete niekoho učiť.

•

Nového človeka naštartujete nasledovne: povedzte mu o priebehu, ukážte mu ho, spravte to s ním a potom ho nechajte to robiť.

•

Zapamätajte si, že na začiatku je lepšie robiť ako vedieť.

•
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91. TÉMA: Prečo sú ľudia chudobní
Čo v skutočnosti spôsobuje to, že neustále naháňate peniaze, že ste v kolobehu zarobiť – minúť, zarobiť – minúť? Rozdeľme si to na drobné. Každý
človek má určitý produktívny vek. Skončíte školu a začnete pracovať. Postupne začnete zarábať stále viac, potom dosiahnete vrchol a začne to
upadať. A na dôchodku je toho zase strašne málo. V každom prípade, robíte cca 40 rokov, 40 rokov krát 12 mesiacov je dokopy 480 mesiacov, keď
dostanete výplatu. Ako zamestnanci, samozrejme. Celý svoj život vymeníte za 480 výplat. Zarobíte, miniete, zase zarobíte, zase miniete. Prečo
však tieto peniaze nestačia? Prečo keď odovzdáte určité úsilie, určitú hodnotu, niečo vyprodukujete, vám zarobené peniaze nestačia na to, aby ste
boli spokojní a šťastní?
Je to tak preto, že dostanete menej peňazí ako je hodnota, ktorú vyprodukujete. Lebo niečo na vás musí zarobiť aj zamestnávateľ, niečo si nechá
štát, niečo stojí pracovné miesto, ktoré máte, stolička, stôl, počítač. Keď dostanete 50 % z toho, čo ste vyprodukovali, môžete byť naozaj veľmi
šťastní.
Takže, dajme tomu, že vyprodukujete hodnotu za 2000 € a na účet vám príde 1000 €. Čiže 1000 € krát 480 výplat je to, čo vyprodukujete.
Skutočnosť je však ešte horšia. Pretože v skutočnosti si za tú hodnotu, ktorá vám príde na účet, neviete tú istú hodnotu kúpiť.
Výrobca z masla, kresla alebo notebooku, ktoré si idete kúpiť, dostane maximálne 20 %. Niekedy sú výrobcovia radi, keď im ostane 5 – 10 %,
pretože 30 % si nechajú maloobchodníci, 30 % si nechajú veľkoobchodníci a 20 % zožerie štát. To sú všetky tie dane, odvody, DPH-čka a neviem čo
ešte všetko. Čiže vy za tie peniaze, ktoré vám prišli na účet a ktoré už boli iba 50 %-né, dostanete 20 %-nú hodnotu, ktorú vyprodukoval výrobca.
Takže zistíte, že z toho celého, čo ste vyprodukovali, vám ostane 10 %-ná hodnota, ktorú si donesiete domov. Potom ju zjete a neostane vám už
nič.
Čiže skutočnosť je taká, že za všetko úsilie, ktoré vyprodukujete, dostanete naspať 10 %. Čo s tým? Neviete s tým urobiť nič iné, iba sa pokúsiť
túto hodnotu zduplikovať. Ak by ste si však našli druhú prácu, nestane sa nič iné, len to, že zožerie ešte viac vášho času. Čiže ak ste doteraz robili 8
hodín a nájdete si druhú prácu, budete robiť 16 hodín. Musíte chvíľku aj spať, musíte chvíľku aj jesť, takže 3 práce sú už veľmi náročné a 4 už
jednoducho nedáte. Preto si musíte nájsť ľudí, ktorí budú robiť nejakú prácu za vás a vy si trošku z toho necháte. Keď tých ľudí bude veľa, tak to
jedno, dve či desať percent, ktoré si z nich necháte, vám v skutočnosti z dlhodobého hľadiska urobia oveľa väčší profit ako výmena vášho času za
peniaze v druhej práci.
Čiže aký je dôvod, prečo sú ľudia v skutočnosti chudobní? Je to tak preto, že z toho, čo vyprodukujú, dostanú naspať len veľmi málo. Nájdite preto
iný spôsob. Taký, kde svoj čas nebudete vymieňať za peniaze, ale investujete ho do vybudovania niečoho väčšieho. Či už to bude firma,
v ktorej budete zamestnávať ľudí a z každej ich výplaty si niečo necháte, alebo určitá sieť ľudí, kde si necháte nejaké menšie percento z každého
člena. Keď tých ľudí budete mať veľa či už vo firme, alebo v sieti, tak to percento prekročí váš príjem, ktorý časom viete vymeniť za peniaze.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Dôvod, prečo sú ľudia chudobní, je ten, že dostanú menej peňazí ako je hodnota, ktorú vyprodukujú.
Riešením je zduplikovať hodnotu, ktorú vyprodukujete. Nie je však efektívne zobrať si ďalšiu prácu, skôr investujte do vybudovania firmy či siete
ľudí. Z práce týchto ľudí si nechávajte aspoň malú províziu.

•
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92.
Muž so snom nebude nikdy odmietnutý

Aj keď sa táto téma volá „muž so snom nebude nikdy odmietnutý“, platí to, samozrejme, aj o
ženách. Ak odmietnutia dostávate často, je to pravdepodobne kvôli tomu, že vám chýba
iskra. Pretože emócia, ktorá z vás srší, je oveľa dôležitejšia ako fakty, ktoré rozprávate.
Emócia je možno až 90 % informácie, ktorú prenášate na ľudí. Ak nemáte zápal, ak vám
chýba emócia, zrejme ste ešte niečo nepochopili a najprv to musíte nájsť. Venujte sa tomu na
dennej či týždennej báze. Musíte to objaviť. Pretože keď to objavíte, bude to z vás žiariť a
sršať a stanete sa magnetom pre ľudí a zrazu s vami budú chcieť pracovať všetci.
Súvisí to s tým snom a tým, kam sa chcete dostať. Keď ho nemáte, budete pôsobiť plytko,
budete rozprávať len fakty. Ak ho máte, nebudete nikdy odmietnutí. Dôležité je mať svoj sen
jasne pred očami. A aj keď o ňom nehovoríte slovami, musíte o ňom hovoriť prejavom. Zvoľte
si teda svoj sen čo najrýchlejšie a vaše výsledky sa mnohonásobne zlepšia.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1.

Emócia, ktorá z vás srší, je oveľa dôležitejšia ako fakty, ktoré rozprávate.

2.
Ak vám chýba emócia, sen, to, kam sa chcete dostať, je to poznať. Pravdepodobne
ste ešte niečo nepochopili a musíte to objaviť. Ak sa tak stane, budete zrazu pre ľudí
magnetom a všetci s vami budú chcieť pracovať.

•
•
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93. TÉMA: Vzdelávanie
Na to, aby ste mohli byť efektívnejší a podávať čoraz väčší výkon s menším úsilím, sa potrebujete vzdelávať. Viem, že väčšine z vás sa do toho
nechce, pretože vám to znechutili v škole. A niektorí ľudia si po odchode zo školy povedia, že už všetko vedia a že už sa vzdelávať nepotrebujú.
Opak je však pravdou. Až vtedy, keď skončíte školu, sa začínate vzdelávať. A ako to robiť čo najefektívnejšie? Mali by ste sa držať týchto piatich
bodov:
Čítať knihy o osobnom rozvoji
Odkedy existujú knihy, vzdelávanie expanduje. Ľudia sa tak dokážu učiť oveľa viac a aj rýchlejšie. Posunúť vás dokážu najmä knihy o osobnom
rozvoji. Samozrejme, môžete čítať knihy aj o technickom vzdelávaní, ale osobný rozvoj, motivácia či komunikácia sú extrémne dôležité témy.
Väčšina majiteľov a riaditeľov aj veľkých korporácií vymenila človeka, ktorý má technické zručnosti, za človeka, ktorý má zručnosti komunikačné.
V dnešnej dobe je totiž oveľa dôležitejšie vedieť s ľuďmi komunikovať, presvedčiť ich, aby niečo spravili, ako vedieť to urobiť.
Navštevovať semináre, mítingy, konferencie
Práve na nich si môžete vypočuť príbehy iných skúsených ľudí a ich nápady, ktoré vás môžu inšpirovať. Choďte preto minimálne 1x za štvrťrok na
nejakú konferenciu, míting či seminár. Pozrieť si, ako to robia iní a prečo. Navyše sa tam s tými ľuďmi aj stretnete a porozprávate, čo zabezpečí, že
vám povedia aj detaily, ktoré z kníh vyčítať neviete. A viete sa s nimi porozprávať aj o prípadných nejasnostiach.
Púšťať si nahrávky motivačných rečníkov
Zožeňte si nahrávky motivačných alebo technických rečníkov na rôzne témy. Od ekonomiky cez marketing až po komunikáciu, manažment a
nastavovanie firmy. Veľa z nich nájdete aj zadarmo. Pustite si ich aspoň z času na čas napríklad v aute namiesto rádia.
Zamerať sa na prax
Keď budete niečo robiť, vždy sa pri tom niečo naučíte. A ak to aj dopadne zle, aj pri tom sa niečo naučíte. Čiže prax je na to, aby ste sa niečo naučili,
veľmi dôležitá. Neseďte doma a nečítajte len knihy o tom, ako sa niečo robí, ale choďte von a skúste to robiť. Ak momentálne nemáte prácu, choďte
do hocijakej firmy, aj keď za menej peňazí, a skúste tam niečo urobiť. Veľa sa pri tom naučíte a môžete sa pohnúť ďalej.
Nájsť si osobného mentora
Tento bod je najdôležitejší a súvisí s tým, či váš progres bude riadený, alebo nie. Ak sa chcete niekam veľmi rýchlo dostať, potrebujete mať
osobného mentora alebo kouča. Ten vám povie, čo robíte dobre a čo nie. Je to niekto, kto vás vie korigovať, kto vám dá spätnú väzbu. Kniha ani
nahrávka vás korigovať nevedia. A ani na konferenciách nie je dostatočný priestor, aby vás ľudia spoznali a aby vám povedali, ktorým smerom ísť
a ktorým nie. Preto je dôležité mať kouča. Ten bez toho, aby mal technické znalosti z vášho oboru, z vás dokáže vydolovať maximum, motivovať
vás. Poskytne vám tiež potrebné komunikačné znalosti. Jednoducho vám dá celé know-how.
Nájdite si takéhoto človeka a spolupracujte s ním. Týždne, mesiace, roky. Aj ja mám svojho mentora. Je to už 20 rokov a vždy ma niekam posunie a
niečo ma naučí.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Na to, aby ste mohli podávať čoraz väčší výkon s menším úsilím, sa potrebujete vzdelávať.
Vzdelávanie dosiahnete nasledujúcimi činnosťami: čítaním kníh o osobnom rozvoji, navštevovaním seminárov, mítingov a konferencií, púšťaním
nahrávok motivačných rečníkov, zameraním sa na prax a, čo je najdôležitejšie, nájdením si osobného mentora.

•
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• 101. TÉMA: Dôverujte, ale kontrolujte
• Štatistiky, ktoré rastú, sú v poriadku. Ľudí s takýmito
výsledkami kontrolovať nemusíte. Ale štatistiky, ktoré
klesajú, v poriadku nie sú, a týchto ľudí kontrolovať
musíte. Nasaďte preto správne štatistiky - merajte
výsledky, a nie činnosti. Štatistiky musíte mať písomne.
Prinúťte svojich zamestnancov, aby si ich robili, inak ich
nebudete môcť kontrolovať.

•
• To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
• Merajte výsledky pomocou štatistík. Vaši zamestnanci si
ich musia robiť, inak ich nebudete môcť kontrolovať.

•
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103. TÉMA: Prečo nečítam e-maily a nedvíham telefóny?
Už roky nečítam e-maily a už dlho nedvíham ani telefóny. Nie že by som chcel pôsobiť arogantne, skôr
je to o tom, že telefón už aj tak nestíham dvíhať, keďže od rána od siedmej do večera do ôsmej
konzultujem. Prečo je dôležité, aby ste nečítali e-maily a nedvíhali telefóny ani vy?
Pretože v momente, keď dvíhate telefón alebo čítate prijatý e-mail, na niečo reagujete. Vtedy ste
efektom a nie príčinou. A všetci manažéri či riaditelia by mali byť príčinou. Oni by mali telefonovať a
písať e-maily. Ak ich od svojich podriadených prijímajú, stávajú sa efektmi okolitého prostredia. A ak
ste efekt, nič nezapríčiňujete. Takže nedvíhajte telefóny, telefonujte vy. Nečítajte e-maily, e-mailujte
ľuďom vy. Vy musíte dávať príkazy.
Efektami sú referenti. Tí na to, aby vedeli vykonávať svoju prácu, musia dvíhať telefóny a reagovať na
e-maily. Ale vy by ste mali byť príčinou. Preto to skúste na niekoho delegovať, nájdite si niekoho, kto
bude filtrom medzi vami a človekom, ktorý vám volá či píše e-mail.
Netýka sa to jedine prípadu, ak vám volá nadriadený. Vtedy musíte hovor prijať či si prečítať e-mail,
aby ste na danú požiadavku vedeli reagovať alebo ju delegovať ďalej. Čo najskôr sa však musíte zbaviť
pozície byť efektom.
Vyskúšajte jeden deň nezdvíhať telefón. Nič tým nepokazíte. Pokojne si ho dajte do tichého režimu, ale
skúste ho nevypnúť. Je to náročnejšie viac mentálne ako prakticky. A spočítajte si, koľkokrát za deň
telefón zdvíhate a koľkokrát niekomu voláte. Ak viackrát zdvíhate, v skutočnosti manažér nie ste. Ste
referent.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Ak čítate e-maily či zdvíhate telefóny, stávate sa efektom a nie príčinou. Keďže by všetci manažéri či
riaditelia mali byť príčinou, nájdite si niekoho, na koho budete túto činnosť delegovať.
Neplatí to jedine v prípade, že vám volá nadriadený. Vtedy musíte telefón dvihnúť či si prečítať e-mail.
Snažte sa však danú požiadavku čo najskôr vyriešiť alebo ju delegovať.
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104. TÉMA: Čo spôsobuje výhovorky?
Mozog funguje ako počítač. Dokonca tiež funguje na elektrickej báze, keďže vzruchy, ktoré sa do neho prenášajú,
sú elektrické. A má aj poistky. Ak je tých vzruchov príliš veľa, jednoducho sa vypne. Väčšinou sa to stane, keď do
vás niečo narazí. Mozog sa vtedy chráni, a preto, aby nevyhorel, sa musí na chvíľu odpojiť.
Mozog má jednu základnú premisu. To pravidlo znie: nerobím chyby. Pravdepodobnosť toho, že počítač spraví
chybu, je takmer nulová. To isté platí aj o mozgu. A on to vie. Vie, že nerobí chyby. Nemôže to pripustiť. Prečo?
Lebo potom by začal spochybňovať každé svoje rozhodnutie. A v momente, keď to začne robiť, sa zbláznite.
Ako s tým dokážeme narábať? Keď nastane určitá chyba, mozog začne zisťovať, prečo vznikla. Pripustí len dve
veci: nemal som dostatok informácií alebo nemal som správne informácie, a preto bol výsledok taký, aký bol.
Príklad: ak v noci do niečoho v miestnosti narazíte, mozog to nevyhodnocuje ako chybu, vyhodnotí to tak, že ste
nemali dostatok informácií. Jednoducho ste to nevideli. Ak by ste však narazili za denného svetla, mozog by to
začal analyzovať a hľadať dôvody, prečo sa to udialo, keďže dostatok informácií mal.
Vtedy začne produkovať výhovorky typu „kto to sem postavil“ alebo „včera to tu nebolo“. Ak vás to rozhodí, je to
kvôli tomu, že nevie nájsť správny dôvod, prečo spravil chybu, keďže dostatok informácií mal, otázne je, či boli
správne.
V momente, keď začnete produkovať výhovorky, beží vo vašom mozgu proces, v ktorom hľadá vysvetlenie
zlého výpočtu. Ak však tie výhovorky produkujete, stávate sa efektom, nie ste príčinou. Vždy, keď sa vám to
začne diať, uvedomte si to a radšej s tým niečo spravte ako hľadať výhovorky. Keď to totiž budete robiť často,
stanete sa efektom a ľudia s vami nebudú chcieť pracovať, pretože vždy chcú pracovať s tým, kto je príčinou. Preto
chodia za riaditeľom, manažérom či vedúcim. Nikdy nechodia za tým, kto sa sťažuje či hľadá výhovorky.
Výhovorky vychádzajú z nášho mozgu, ktorý je nastavený tak, že sa nemýli. Vedome to viete zmeniť. Takže ak
nabudúce do niečoho narazíte, dajte to nabok. Tak zapríčiníte, že do toho viac už nenarazíte.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Mozog vie, že nerobí chyby. Ak chyba nastane, pripustí len, že nemal dostatok informácií alebo nemal tie správne.
Ak dôvod, prečo spravil chybu, mozog nájsť nevie, začne produkovať výhovorky. Vtedy sa však stávate efektom,
nie príčinou. Snažte sa to odstrániť, pretože ľudia nechcú pracovať s človekom, ktorý je efektom a stále sa na niečo
len sťažuje.
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105. TÉMA: Ako využiť typy osobností
Každý z nás je iný. Ak si prečítate knihu Osobnosti plus od Florence Littauera, dozviete sa veľa o osobnostných typoch. Sú štyri: sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik. Nie je podstatné, akým typom
osobnosti ste, podstatné je len to, aby ste to vedeli.
Ak ste cholerik, máte extrémne silný ťah na bránku. Ale máte aj zlé vlastnosti, často napríklad na ľudí kričíte. Ak ste sangvinik, ste veselý chlapík alebo dáma, máte radi spoločnosť viacerých ľudí, zábavu,
chcete byť vždy stredobodom pozornosti a dokážete vytvárať nové vzťahy. Flegmatik je typ človeka, ktorý je rád sám, a viac počúva ako rozpráva. Niekedy nerozpráva takmer vôbec, ale stmeľuje tím.
Negatívom je, že by niekedy mohol trošku viac okomentovať to, čo vidí. Melancholik miluje čísla, presné dáta a rád sa hrabe v grafoch. Potrebuje, aby každá vec mala svoje miesto. Negatívna stránka je, že
veľakrát býva príliš puntičkársky, potrebuje mať všetko úplne dokonalé, čo potom veľmi dlho trvá.
Sangvinici a cholerici bývajú dobrí vo fáze, keď projekt rastie. Flegmatici a melancholici zase vedia veľmi dobre projekt udržiavať. Väčšinou sú na pozícii finančného riaditeľa alebo sú to ľudia, ktorí riadia firmu
cez tabuľky. Cholerici a sangvinici ju zase riadia cez vzťahy.
V každom prípade, každá táto osobnosť môže byť riaditeľom alebo majiteľom spoločnosti. Pri referentských pozíciách je oveľa dôležitejšie, na akú pozíciu človeka dáte a akým typom osobnosti je.
Sangvinikovi či cholerikovi nemôžete dať robiť účtovníctvo. Chýbali by im totiž tisíce eur a nevedeli by ich nájsť. Sú to typy ľudí, ktorí vytvárajú biznis cez vzťahy, ale chýba im presnosť. Tak isto im nemôžete
dať rutinnú prácu, možno jedenkrát by ju spravili, ale potom by ju začali robiť hocijako alebo by sa na to úplne vykašľali. Je to pre nich príliš nudné. Rutinnú prácu najlepšie robí flegmatik. A účtovníctvo zase
melancholik, keďže miluje čísla.
Typy osobností viete využiť aj na vytvorenie kvalitných tímov vo firme, kde sa ľudia vedia dopĺňať. Napríklad sangvinik s melancholikom sú úplne opačné povahy. Flegmatik s cholerikom tiež. Takže ak
máte v tíme cholerika, skúste k nemu nájsť flegmatika, ktorý za ním bude upratovať a stmeľovať tím, ktorý cholerik rozhádal. Ak máte v tíme sangvinika, ktorý vytvára v číslach chaos, nájdite k nemu
melancholika, ktorý po ňom uprace a spraví z toho systém.

•
•
•
•
•
•

Ako typy osobností využiť v biznise a obchode?
Dá sa to napríklad už pri telefonovaní. Keď telefón zdvihne cholerik, povie: „Rýchlo, rýchlo, o čo vám ide.“ Vy vďaka tomu viete, že je cholerik, ktorý s vami nebude strácať čas, takže mu musíte len rýchlo
povedať, čo chcete. To isté platí, ak cholerika odhalíte pri obchodnom rokovaní. Nezdržujte ho bezvýznamnými detailmi ani ho neobťažujte zbytočnými formulármi či grafmi, znervózňovalo by ho to.
Povedzte mu len: „Toto chcem, takýto bude výsledok.“
Ak sa chcete stretnúť so sangvinikom, povedzte mu, že tam bude zábava. Tento typ osobnosti totiž nepotrebuje nič iné. Miluje ľudí, zábavu, hudbu a nové veci. Ak s ním chcete uzavrieť obchod, musíte mu
povedať, že sa pri tom projekte veľa nasmejete a naučíte. Nekomplikujte to číslami, nemá to zmysel. Nedávajte mu ani vysoké ciele. To chce cholerik, sangvinik nie. Ten chce, aby tam bola príjemná
atmosféra a aby bol stredobodom pozornosti.
Keď voláte flegmatikovi, často ho v telefóne ani nepočujete, keďže rozpráva pomaly a potichu. Nechajte mu čas, nech si to môže premyslieť a počkajte na jeho odpoveď. A keď sa s ním potrebujete
stretnúť, povedzte mu, že to bude príjemný rozhovor, v ktorom mu len vysvetlíte, o čo vám ide, a že mu donesiete podklady, ktoré si bude môcť v pokoji preštudovať. Potom sa s vami stretne. Nikdy mu však
nehovorte, že dokážete vymyslieť efektívny systém, vďaka ktorému by mohol prepustiť ľudí. Neurobí to. Flegmatik totiž tím stmeľuje, takže aj keď vidí, že niekto nie je úplne efektívny, bude ho tam trpieť.
Nenúťte ho preto robiť konflikty, títo ľudia to nemajú radi.
Ak chcete pracovať s melancholikom, ukážte mu podklady, čísla, grafy a tabuľky. Ak ho chcete zavolať na stretnutie, povedzte mu: „Príď, mám tu všetky podklady, všetko mám v číslach, môžeš si to
prepočítať. A ak ti to bude dávať zmysel, môžeš do toho ísť, a ak nie, tak do toho ísť nemusíš.“

•
•
•

Nik z nás nemá len jednu osobnosť. Väčšinou sme mix. V spomínanej knihe Osobnosti plus sú aj testy. Otestujte sa, ale tiež dajte spraviť test za vás niekomu, kto vás veľmi dobre pozná. Z toho zistíte, ako
vás vidia ľudia zvonka a ako sa vidíte vy sami. Keď budete vedieť, akí ste, budete poznať svoje silné stránky. Zamerajte sa na ne. Budete síce poznať aj vaše slabé stránky, ale s tými nebojujte. Posilňujte skôr
tie silné.
Odporúčam v prvom kroku sa len zamyslieť, aký typ osobnosti ste vy sami a ako vás vidia ľudia. V druhom kroku si skúste napísať, ako je na tom váš tím, ľudia, s ktorými sa stretávate. Akí sú naozaj, ako ich
vidíte vy a ako sa vidia oni sami. V treťom kroku na základe týchto parametrov začnite vytvárať vaše obchodné, projektové či výrobné tímy tak, aby sa títo ľudia dopĺňali. Nenúťte však flegmatika robiť niečo,
čo má robiť cholerik a sangvinika niečo, čo má robiť melancholik.

•
•

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:

•

Existujú 4 typy osobností: sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik.

•

Ak chcete obchodovať so sangvinikom, musíte mu povedať, že tam bude zábava, s cholerikom musíte zase prejsť priamo k veci, flegmatikovi nechajte čas na premyslenie a melancholikovi ukážte grafy
a tabuľky.

•

Každá táto osobnosť môže byť riaditeľom alebo majiteľom spoločnosti. Na aký post túto osobnosť dáte je dôležitejšie pri referentských pozíciách.

•

Typy osobností viete použiť aj na vytvorenie kvalitných tímov vo firme, kde sa ľudia vedia dopĺňať. Nenúťte flegmatika robiť niečo, čo má robiť cholerik a sangvinika niečo, čo má robiť melancholik.

•

Otestujte sa a nechajte aj niekoho blízkeho, nech spraví test za vás. Z toho zistíte, ako sa vidíte vy sami a ako vás vidí vaše okolie.

•

Posilňujte skôr vaše silné stránky, s tými slabými nebojujte.

•
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107. TÉMA: Ako sa škrabať hore
Často si ľudia myslia, že sa v kariérnom rebríčku dostanú vyššie vďaka tomu, že povedia, že chcú byť povýšení. Ak
to vyslovíte, v skutočnosti ohrozujete vášho nadriadeného. A ak budete ohrozovať svojho nadriadeného, vyštve vás
z firmy. Ľudia si tiež myslia, že budú povýšení, keď budú podávať excelentný výkon. To je tiež nesprávne. Aj keby
ste boli najlepší, nemyslite si, že sa to tí hore dozvedia. Skôr sa vašimi úspechmi pochváli váš nadriadený. Je však
dôležité podávať najlepší výkon, ako je možné. Nie je to však automatická záruka toho, že budete povýšení.
Čo teda robiť, aby ste povýšenie dosiahli ? Čo je tým tajomstvom, ako ísť v kariérnom rebríčku stále vyššie bez
toho, aby ste museli čakať, až sa dané miesto uvoľní?
To, čo musíte spraviť, je opakom toho, čo si myslíte. Spravte toto: vždy, keď vznikne krízová situácia, prihláste sa
k nej. Povedzte: „Áno, aj ja som tam urobil toto, nemal som to spraviť, aj kvôli mne sa to stalo...“ Neschovajte sa do
ulity, že vy za to nemôžete. Vystrčte sa z nej a povedzte, že aj vy ste mohli niečo urobiť lepšie.
Prečo? Ak to spravíte, v skutočnosti na seba preberiete zodpovednosť. A ak prevezmete zodpovednosť
a navrhnete riešenie, čo by sa v budúcnosti alebo momentálne mohlo spraviť, aby sa to zlepšilo, získate aj určité
kompetencie.
Tí, ktorí sa skryjú do ulity, sa zodpovednosti vzdávajú. Ak na seba preberiete veľa zodpovednosti a tým pádom
získate aj veľa kompetencií, v skutočnosti v kariérnom rebríčku stúpate hore. A jedného dňa si všimnete, že
nadriadený vášho nadriadeného sa chodí pýtať na riešenia vás a nie vášho nadriadeného. A to je ten okamih, keď
ste ho už preskočili.
Musíte však podávať nadvýkon aj v bežných situáciách, keď nie je problém. Je to dôležité robiť kvôli tomu, aby ste
sa stále vzdelávali a zlepšovali svoje zručnosti. Pretože na to, aby vám dali kompetencie, potrebujete vedieť
navrhnúť riešenie. A riešenia budete navrhovať len vtedy, keď sa budete vzdelávať.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Keď vznikne krízová situácia, prihlásite sa k nej. V skutočnosti totiž na seba preberiete zodpovednosť. A ak
navrhnete riešenie problému, získate aj kompetencie a budete tak v kariérnom rebríčku stúpať.
Podávajte stále maximálny výkon, pretože na to, aby vám dali kompetencie, potrebujete vedieť riešenie navrhnúť.
A riešenia budete navrhovať len vtedy, keď sa budete vzdelávať.

•
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112. TÉMA: Nakopanie do zadku
Možno sa vám stáva, že za vami niekto pravidelne chodí a sťažuje sa. Hovorí,
čo všetko sa nedá, čo nefunguje, čo by ste mali zmeniť a čo robíte zle. Bez
ohľadu na to, koľko ste tej osobe venovali energie či úsilia, ak ju nedokážete
preklopiť na pozitívne myslenie a tá osoba ani nemá požadovaný výkon, ako
poslednú vec skúste toto – nakopte ju do zadku.
Jednoducho jej povedzte: „Prosím ťa, už sa prestaň sťažovať. Pozri si svoje
štatistiky, ostatným to funguje, takže začni robiť to, čo máš. Prestaň sa
sťažovať a začni pracovať. Keď to budeš robiť a budeš mať výsledky, potom sa
staraj o to, čo iným nefunguje alebo čo robia zle.“ Buď tú osobu týmto
preberiete, alebo bude musieť z organizácie odísť.
Ak takú osobu vo svojom okolí máte, vyskúšajte to čo najskôr. Pomôžete nielen
jej, ale aj sebe. Ak jej to nepomôže, skôr či neskôr bude musieť odísť.
To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
Ak za vami niekto pravidelne chodí a sťažuje sa a ani nemá požadovaný výkon,
skúste ako poslednú túto vec – nakopte tú osobu do zadku.
Spravíte to tak, že tej osobe na rovinu poviete, aby sa prestala sťažovať, ale
začala pracovať. Pomôžete aj jej, aj sebe.
Ak to danú osobu nepreberie, bude musieť z organizácie odísť.
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117.
Prečo majú ľudia potrebu strašne veľa rozprávať?

Prečo je to dôležité? Ak chcete byť efektívni, nemôžete sa nonstop zarozprávať s ľuďmi, ktorí len rozprávajú a
nikam to nesmeruje. Musíte to useknúť, ale musíte to urobiť korektne, aby ste napáchali čo najmenej vzťahových
problémov. Ako to teda spraviť?
Ak majú ľudia negatívne reči, v prvom kroku useknite negativitu, napríklad skúste odviesť tému na niečo iné, čo s
tým vôbec nesúvisí. Spýtajte sa ich: „A čo vaše deti? Ako tvoja dcérka v škôlke?“ Ak sa ľudia chytia a začnú
rozprávať pozitívne, už ste urobili aspoň prvý krok k tomu, že vás nezaplavia negativizmom.
Ak napriek tomu stále veľa rozprávajú (aj keď ľudia oveľa viac rozprávajú negatívne veci ako pozitívne) a už to
potrebujete useknúť, najlepšie riešenie je zdvihnúť sa a odísť preč. Môžete to okomentovať napríklad: „Viete čo,
teraz niečo mám, potom sa zastavím,“ a choďte preč, nevysvetľujte. Keď to totiž začnete vysvetľovať, zase sa s
nimi zarozprávate.
Keď to urobíte párkrát, už za vami nebudú chodiť s klebetami či vás zdržovať zbytočnými rozhovormi. Budete mať
svätý pokoj a budete vedieť veľmi efektívne pracovať. Na začiatku je to síce dosť kruté, ale inak sa to spraviť nedá.
Skúste to takto: najskôr pozorujte sami seba, koľko efektívneho a neefektívneho času strávite tým, že s niekým
máte dlhý rozhovor. Nie je podstatné, či cez chat, osobne alebo telefonicky. Ak zistíte, že veľké množstvo takto
stráveného času nie je efektívne využité, začnite s tým niečo robiť. Useknite to hneď v momente, ako spozorujete,
že to nastalo.

To najdôležitejšie z tejto témy v skratke:
1.

Ak chcete pracovať efektívne, nemôžete sa nechať zdržovať ľuďmi, ktorí len rozprávajú a nikam to nesmeruje.

2. V prvom kroku useknite negatívne reči tak, že presmerujete tému na niečo úplne odlišné, napríklad sa ich
spýtate na rodinu či deti.
3. Ak daný človek stále veľa, aj keď pozitívne, rozpráva, najlepšie riešenie je zdvihnúť sa odísť preč s
jednoduchým komentárom, že teraz niečo máte. Nevysvetľujte to viac, pretože sa s tým človekom zase
zarozprávate.

•
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