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PLANY ys, REALlzAcJĄ
czYLI JAK NlE ZNOKAUTOWAC
sAM EGo sl EB! E J UŁNA sTARcI E

Większość osób stawia sobie cele do zrealizowania - czy to prywatne,

czy zawodowe. Szcze!ólnie na Nowy Rok, urodziny czy inne wazne

dla siebie okazje. Schody zaczynąąsię jednak przy ich realizacji.

Z podobnymi problemami mierzą się na co dzień zarówno całe zespoły

sprzedazowe, jak i kaźdy handlowiec z osobna. Czy jednak problem

rzeczywiście lezy tylko w sposobie realizacli przyjętych planów?

lFlałe zycie ludzkie składa się ze stawianych sobie ce|ów tych

U*,ęksry.h l tych mnrejszych, Jedne osiągamy, inne nie, Warto

w takiej sytuacji zadać sobie pytanla DIaczego zrealizowałem dane

załozenie? Co doprowadziło do ostatecznego sukcesu albo porazki?

Przed podobnym dylematam l rozwazanlami szczególnle często stają

osoby pracujące w sprzedazy, 0 ile w źyciu prywatnyrn w pl zewaza]ą

cej częścl sam okreś amy swoje ce e oraztermlny ich realizacli, o ty e

- pracując w dzla]e sprzedazy uza eźnienj ;esteśmy od wyznaczo-

nych i narzuconych targetów,]ednak i w tym przypadku stajemy przed

podobnymi pytaniaml w sytuacjl ich osiągnięcia ub nie, a!e zawsze

zwynikam przed oczami

9 złnryxutu DowlEszslĘ M.lN.:

Dlaczego w trakcle
planowan a warto zwrócić

uwagę na stan naszego

otoczenla blznesoweBo

]akl związek ma

mapa skarbów
z przygotowywan em s ę
do reallzac1l ce ów

D aczego w procesie

planowan a najwazn eJsze

jest naSZe ,,]a",

Realna perspektywa
Od czego więc falćyczn e warto zaczynać p anowanie, aby w przyjęte1

perspektywie czasowej okazało się wydajne? Na początku zawsze przyj

rzyjmy s ę naszeTnu środowlsku i udzlom, z którymi mamy kontal(,

którzy nas otaczają, z którymi prowadzimy lnteresy, Przeana zujmy ich

faktyczną sytuację czy są nastawieni na rozwój, przechodzą zmiany

i są na tym skup eni lub są w fazie utrzymania swojego 5tot!5 quo, N e

myślmy zyczeniowo, Popatrzmy realnle i z dystansu, Ty|ko v/ ten 5po-

sób jesteśmy w stan le okreś]ić prawdziwy poten cjał d a własnych dzia

łań. Zbyt wy!órowany optym zm op eran e się w swo ch załozeniach

na Iuźnych rozmowach, obietnicach bez pokrycia Iub naszych pragnie

n ach spowoduje, ze na końcu tej drogi czeka gorzkie rozczarowanie,

K ient, który dobrze slę zapowiadał, moźe okazać się w przyszłym

roku komp etnym niewypałem. Za to flrma, która do tej pory współpra-

cowała z nami jedynie marginaln e, moze wkroczyć na drogę rozwolu,

dz ęki n e tylko wewnętrznym decyzjom, a e tez sprzyjającym wiatrom

rynkowym, D atego tak wazny jest n e tylko własny osąd, a e rÓwniez

znajomośćtrendóvy procesów gospodarczyci społecznych. lstotne je5t

takze obiektywne podejśc e i realne spolrzenle. Znajomość dane1 branzy

rządzącej n ą praw moze znacznie ułatw ć planowanie, Unikniemy wte-

dy n p, p ułapki sezo nowoścl, klóra jest oczyw sta d la wo u men u sprze-

dazy odów, a e w innych sektorach juz n ekonieczn e,

Mapa skarbów
Przygotowywanle s ę do rea izacji ce ów mozna porównać do sporzą

dzania mapy skarbów Święty Craal juz jest, teraz mus my zap|anować

sposób dolściazarówno w perspektywie krótko-, jak długotermlnowej,

.Jakie czynnośc muszę wykonać, aby zb 1źyć się do swojego skarbu? Co

zrobić, aby zapewnić sobie np,1O spotkań z klientami tygodniowo? ]ak
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negocjować korzystne kontrakty przynoszące zysk nie ty ko firmle, ale

równleź indyw dua|nie?

Oprócz zaplanowania czynności, prowadzących do reaLlzacj drogl

dojśc a, warto przyyzeć się też swojemu dniu codzlennemu. W końcu

od naszej organizacji wle]e za ezy, Kiedy pracuję wydajnie? Co mnie

motywuje? Moze muszę pochy ć s ę nad własną przestrzen ą, w któ-

rej funkcjonuję i wyelim nować rozpraszacze? Warto poznać własny

sposób pracy, który często zależy w znacznym stopn u od uwarunko

wań organizmu, Wbrew pozorom, rytm biologiczny, a raczej dzlałanie

zgodnle z nim, zwiększa szanse na efektywne wyniki, W połączeniu zaś

z odpowjadającą nam przestrzenią, jesteśmy w stanie zapewnić sobie

sprzyjalące warunkl do pracy, W końcu to, czy osiągniemy ceIe, za|ezy

w znacznej mierze od tego, czy chce się nam pracować.Zróbmy więc

wszystko, a:y tak było, Zmotywujmy samych siebie,

Priorytetyzowanie
W zyciu kazdego człowieka, a na pewno handlowca, zdarza;ą się dłuzsze

ub krótsze chw le, gdy nle wiadomo, w co włozyć ręce, K| enci prześci

gają s ę w prośbach o oferty lub spotkania, wszyscy chcą negocjować,

a czas nie jest z g!my zmęczen e daje się we znak , Aby un!knąć takiej

sytuacj , która wytrąca nas z perspektywy realizacji celu, warto, już przy

początkowych kontaktach, określać sobie priorytety zarówno wśród

partnerów b znesowych, jak i w codz ennych czynnośc ach do wykona

nia, Nada to działanlom pewlen schemat, pomoze je usystematyzowac

nie zgubić się w nich, a przede wszystkim nie zniechęcić do podązania

za św ętym Craa em,

Uspokojenie, zapanowanie nad nerwowym chaosem spowoduje,

że działania nabrorą ce oulości, Pomocna w takich momentach moze

być wiedza o sposobie działania udzkiego mózgu, Nie jest on w stanie

skuplć się 1ednocześn e nad kilkoma rzeczami. Zapomnijmy więc o tak

popularnym ostatnimi czasy mult tasklngu, czy i jednoczesnym pro-

wadzenlu kilku spraw czy projektów, On nie istnleje, bo uwarunkowa

n a b o oglczne nato nie pozwalalą. Występuje natomiast przełączan e

s ę m ędzy danym czynnośclaml, co z ko el oznacza dla mózgu bardzo

duzy wydatek energetyczny, na ktÓry potrzebuje on cżasL], Człowiek

nle dzlała jak mikse1 nle mozna jednym klikn ęciem zmnlejszyc czy

zwiększyć jego obrotów,

W naszych rękach lezy więc to, jak wykorzystamy budowę orga-

nizmu udzkiego oraz własne rytmy bio ogiczne, ]ednak bez wzg ędu

na wszystko, każdy człowiek p racuj e w trybie si n usoidy, a nie n owym,

Potrzebuje zatem po okresle wzmozonego wysiłku odpowledn ej dawk

odpoczynku, zadbania o sieb e odpręzenia. Nie mam tu na myśl jedy-

nie cyk u dobowego,Ta prawidłowość obowiązuje równtez na poz om e

dzlennego dnia pracy,

Testowanie
Oczyw ste jest, ze kto nie próbule znaleźć nowych obszarów działanla

oraz real izacj postawionych celów, ten się cofa, Pod obn ie jest ze sp rze

dazą. Oprócz standardowych działań, jakie dotychczas przynosiły rea|i-

zację targetów, warto j ed nocześn ie p rze prowadzać większe u b m n ej-

SZe testy, lVOże tO być próba rozszerzenia swo]ej grupy doceIowej, bazy

k lentóW obszaru rynkowego, W ten sposób zmnielszymy potencjalne

ryzyko, jakie n jesie ze sobą działan e tylko na sprawdzonych i oczywi,

stych procesach sposobach działań,Zapervn mysob e m ękke ądowa

nie w przypadku wystąp enia niespodz ewanych wydarzeń rynkowych

czy wewnątrz własne1 firmy lub u klienta,

Ograniczeni." się 1edynle do czynnośc przynoszących w danym cza,

sie su kces i rea zację ozna.za w dłuzsze1 perspektywie porazkę na całej

linii. Wszystko, co dobre, kiedyś slę kończy, Sztuką jest gotowanle się do

wojnyw czase pokoju,a niew jej cleniu ub w jej p erwszych dnlach,

D atego takważne jest nagórnym poziom e sukcesu przeprowadzenie

rachunku sumien a ]akie działaniasię sprawdzły d|aczego?]akie oka

zały się stratą czasu? Które nauczyły nas czegoś nowego?

Wyciągan e wnioskór,v na bieźąco, testowanie nowych rozwiązań

w okresle hossy, odśwleżanie swojej w edzy, obserwowan e zmlan nie

ty|ko rynkowych, gospodarczych, a]e tez społecznych, dają nam gwa

rancję na realizację ce ów zyciowych czy targetów sprzedazowych. Takie

same procesy ischematy rządzązarówno wzyc u zawodowym,5prze-

dazowym, ]ak i prywatnym

Nie 05 ągniemy jednak zam erzonych ce ów, jeś nie zadbamy o sie-

ble, swole zdrowLe, samopoczucie l otoczenie, Pos adane zasoby dają

podstawę, n e będą 1ed nak pu n ktem wyjścia do su kcesu, jeś l n ie zad ba-

my o wie e warunków jednocześnle, [ ężka praca, brak snu i przedłuża,

jący sle stres, jedyne co n]cgą przynieść, to choroby, Do sukcesu wledzle

zupełnie rnna droga, która moze s ę okazać przyjemnością przygodą,

częstoz icznymi niespodziankam,ale nle morderczym wykonywan em

niechc anych obowiązków. Nie zrealizuje ce ów ten, kto nie ma siły tego

zrobić i n ie wi dzi w tym grębszego sensu, Zasada ta nie dotyczy jedyn e

hand owców, ale równlez osób zarządzających, Rózn ca jest jedynle taka,

ze szef powinien pamiętać o te1 prawidłowości nie ty ko w kontekścle

indywidua nym, ale tez udzi w swolm zespole. r
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