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Nie sztuka powiedzieÊ „Jestem”. Trzeba byÊ.
— STANISAW JERZY LEC

Skoro Ăwiadomie siÚgnÈïeĂ po tÚ ksiÈĝkÚ, jest duĝa szansa, ĝe nurtujÈ
CiÚ wÈtpliwoĂci, na ile ludzie CiÚ potrzebujÈ, co poĝytecznego moĝesz
wnieĂÊ w ich ĝycie i biznes, jak masz siÚ wyróĝniÊ z tïumu i sprawiÊ, ĝeby ludzie, na których Ci zaleĝy, nie tylko o Tobie sïyszeli, ale wyraĝali siÚ z szacunkiem i sympatiÈ. ¿eby znaleěÊ wïaĂciwe odpowiedzi,
w poniĝszym rozdziale przejdziemy do prac nad uporzÈdkowaniem
koncepcji siebie i ujÚciem jej w nowej strategii, co bÚdzie wymagaïo
odpowiedzi na pytanie o to, kim chcesz byÊ, jakÈ markÚ chcesz Ăwiadomie budowaÊ i jak chcesz jÈ pozycjonowaÊ na rynku. Ba, pojawi siÚ
w tym rozdziale waĝne pytanie, co ludzie majÈ odczuwaÊ w zwiÈzku
z TwojÈ osobÈ — przecieĝ nie obiecywaïam, ĝe bÚdzie ïatwo! Przyszedï
192

czas na finalne zaplanowanie swojej wizji, misji i ĝyciowych celów, które
z nich wynikajÈ. Wrócisz teĝ do tematu swoich wartoĂci, ĝeby ostatecznie ustaliÊ, z którymi z nich chcesz byÊ kojarzony przez innych. Nie
obejdzie siÚ takĝe bez dalszej podróĝy w gïÈb siebie — tym razem zaprojektujesz nowÈ wspierajÈcÈ mantrÚ ĝycia.
WspominaliĂmy juĝ o tym, ĝe kluczowym etapem budowania marki
jest proces pozycjonowania, majÈcy na celu wytyczenie strategicznego
kierunku dziaïania oraz wyjaĂnienie, kim jesteĂ dla swoich odbiorców
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oraz dlaczego jesteĂ unikalnym, wartoĂciowym oraz poĝÈdanym partnerem. Pozycjonowanie jest zwiÈzane z potrzebÈ poznania i zrozumienia
swoich odbiorców, Ăwiadomym wyborem oferowanych im korzyĂci i okazywaniem szacunku dla wïasnych oraz cudzych wartoĂci.
Zanim przejdziesz do doprecyzowania grup odbiorców, zatrzymasz siÚ
przy strategicznych pytaniach, które mimo banalnego brzmienia nie
przynoszÈ ïatwych i szybkich odpowiedzi, o czym wie kaĝdy strateg biznesu i wïasnego ĝycia. To pytania o TwojÈ wizjÚ, misjÚ ĝyciowÈ, powód
istnienia i odpowiedě na pytanie, po co ĝyjesz. Sïowo „strateg” zobowiÈzuje, oznacza bowiem osobÚ, którÈ cechuje strategiczne myĂlenie oraz
odpowiedzialnoĂÊ za uwzglÚdnienie wszystkich niezbÚdnych elementów
na mapie planowanych dziaïañ.
„On tak mÈdrze kieruje swoim ĝyciem! Znakomicie zarzÈdza sobÈ!
Jest spójny i wiarygodny! Aĝ siÚ chce dla niego pracowaÊ i uczyÊ od
niego!” Czy to opinia Twoich ludzi i partnerów na Twój temat?

Co to znaczy zarzÈdzaÊ sobÈ lub markÈ osobistÈ?
Moim zdaniem zarzÈdzanie to doĂÊ powszechna kompetencja i wielu
ludzi, nie tylko menedĝerów, posiada jÈ, nawet o tym nie wiedzÈc. Na
uĝytek tej ksiÈĝki posïuĝmy siÚ klasycznymi teoriami i definicjami.
Frederick W. Taylor twierdziï, ĝe zarzÈdzanie opiera siÚ na dokïadnym
poznaniu tego, czego oczekuje siÚ od ludzi, a nastÚpnie dopilnowaniu,
aby wykonali to w najlepszy sposób. W przypadku zarzÈdzania markÈ
osobistÈ moĝemy przyjÈÊ, ĝe przedsiÚbiorstwo „Ja” zatrudnia jednego
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pracownika, który jest równoczeĂnie CEO odpowiedzialnym za strategiÚ, dziaïania operacyjne i finalny sukces biznesu dziĂ i za kilka lat.
Wedïug Petera F. Druckera zarzÈdzanie jest podejmowaniem dziaïañ
dla osiÈgniÚcia celów, co z kolei kieruje naszÈ uwagÚ na sztukÚ porzÈdnego definiowania wïasnych celów oraz proaktywnoĂÊ i odpowiedzialnoĂÊ za podejmowanie wïaĂciwych dziaïañ.
Na uĝytek naszej koncepcji trzymajmy siÚ definicji, zgodnie z którÈ
zarzÈdzanie strategiczne w kontekĂcie naszego ĝycia to proces uwaĝnego
analizowania otoczenia, wïasnego potencjaïu i moĝliwoĂci, a nastÚpnie
wdroĝenia skutecznej strategii po to, by zwiÚkszyÊ swojÈ skutecznoĂÊ,
konkurencyjnoĂÊ, budowaÊ osobistÈ reputacjÚ, ulepszyÊ wïasny wizerunek, relacje i ĝycie.
ZarzÈdzanie markÈ osobistÈ to dïugoterminowy proces wymagajÈcy
uwzglÚdnienia nastÚpujÈcych etapów:
1. Sformuïowanie marzenia i ujÚcie go w postaci wizji.
2. OkreĂlenie misji i wartoĂci.
194

3. Zdefiniowanie celów strategicznych.
4. OkreĂlenie grup odbiorców.
5. OkreĂlenie kompetencji niezbÚdnych do osiÈgniÚcia sukcesu.
6. OkreĂlenie zasobów potrzebnych do realizacji strategii.
7. Opracowanie strategii zintegrowanej komunikacji.
8. Opracowanie planu dziaïania.
9. OkreĂlenie systemu monitorowania postÚpu i wyników.
JesteĂ markÈ
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10. Znalezienie benchmarków.
11. Realizacja planu.
12. Ocena rezultatów.
13. Analiza danych. Zdefiniowanie wniosków strategicznych
na przyszïoĂÊ.
14. Znalezienie mentorów gwarantujÈcych informacjÚ zwrotnÈ
i inspiracjÚ rozwojowÈ.
Wielu z nas zarzÈdza sobÈ w praktyce ĝycia osobistego i zawodowego.
Nawet w codziennych, waĝnych sprawach ĝyciowych jesteĂmy dobrymi
strategami, mimo ĝe nie nazywamy tego w ten sposób.

¨

Chcesz odnieĂÊ sukces zawodowy jako menedĝer i mieÊ rodzinÚ

— widzisz siÚ za 10 lat otoczony gromadÈ dzieci u boku mÈdrej

i kochajÈcej ĝony (wizja).

¨

Wiesz juĝ, kim jesteĂ i co jest dla Ciebie waĝne. Wiesz,

jak ma wyglÈdaÊ przyszïa rodzina i dlaczego rodzina jest dla Ciebie
waĝna (misja i wartoĂci).
195

¨
¨

Czujesz, ĝe najwyĝszy czas na znalezienie i wybór ostatecznego
partnera (cel strategiczny).
OkreĂlasz miejsce, gdzie najïatwiej go znajdziesz (grupy odbiorców).
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¨

RodzÈ siÚ dzieci, a Ty juĝ myĂlisz, jak zakomunikowaÊ Mamusi,

ĝe to Twoje dzieci i to Ty bÚdziesz je wychowywaÊ, majÈc
na wzglÚdzie swoje — a nie Mamusi — wartoĂci. MyĂlisz,
co powiedzieÊ szefowi, który chce, abyĂ nadal spÚdzaï póěne
popoïudnia na firmowych spotkaniach. RozmyĂlasz, jak znaleěÊ
odpowiedniÈ nianiÚ dla swoich pociech. Masz dylemat,
co odpowiedzieÊ najlepszemu przyjacielowi, singlowi, kiedy po raz
piÈty odmawiasz wspólnego wyjĂcia na krÚgle (strategia komunikacji).

¨

Zastanawiasz siÚ, po czym poznasz, ĝe Twoje dzieci siÚ wïaĂciwie
rozwijajÈ, osiÈgajÈ odpowiednie rezultaty w szkole, ĝe majÈ dobre
relacje z rówieĂnikami. RozmyĂlasz, czy maïĝonka nadal kocha
CiÚ najwiÚkszÈ miïoĂciÈ, czy jest z TobÈ szczÚĂliwa w zwiÈzku

(monitoring postÚpów).

¨

Wiesz, ĝe Twój przyjaciel Karol ma dobrze uïoĝone, uĂmiechniÚte
i osiÈgajÈce sukcesy w szkole i poza szkoïÈ dzieci, jego ĝona
zawsze z miïoĂciÈ wita go w progu, a niania, urody nienachalnej,
ale wierna rodzinie, jest wsparciem od piÚciu lat. Zastanawiasz siÚ,
jak Karol to robi (benchmark).

196

¨

¿yjesz, dajÈc sobie czas na refleksjÚ i zastanawiajÈc siÚ, czy i na ile
jesteĂ zadowolony ze swojego ĝycia. Co Ci siÚ udaïo, a co nie?
(ocena rezultatów).

¨

Wówczas zadajesz sobie pytanie, dziÚki czemu udaje siÚ tak dobrze.
Co chcesz robiÊ dalej w ten sam sposób jak dotychczas, ĝeby Twoja
rodzina byïa nadal szczÚĂliwa? Czego powinieneĂ unikaÊ albo
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zaprzestaÊ, ĝeby zmniejszyÊ towarzyszÈce Ci uczucie, ĝe ĝona,
najbliĝsza Ci osoba, oddaliïa siÚ znacznie ze swoimi problemami,
pasjami, znajomymi itp.? (analiza danych).

¨

JeĂli Ăwiadomie przeĝywasz swoje ĝycie, to raz na jakiĂ czas umawiasz

siÚ z przyjacielem na wino lub na kawÚ z mentorem, który pyta CiÚ:
„Czy to, co ciÚ tak bardzo przeraĝa i frustruje dziĂ, bÚdzie waĝne
za 10 lat?”, „Co byĂ chciaï, aby byïo napisane na twoim nagrobku?”,
„Na ile harmonijnie rozwijasz w swoim ĝyciu swój umysï, ciaïo,
emocje i duchowoĂÊ?” (informacja zwrotna i inspiracja rozwojowa).

Moĝna powiedzieÊ, ĝe wszyscy — Ăwiadomie czy nie — jesteĂmy uczestnikami swoistego „Premium MBA z zarzÈdzania swoim ĝyciem©”.
Zatem do dzieïa, strategu. Przed TobÈ, drogi Czytelniku, sesja strategiczna i garĂÊ pytañ, bez których dalsze prace nad projektowaniem marki
prowadzÈ na manowce. Przypomnij sobie wynik prac z poprzednich
rozdziaïów i przyjrzyj siÚ ponownie zdefiniowanej wizji oraz misji.
Teraz czas zastanowiÊ siÚ, co konkretnie zrobisz, aby swojÈ wizjÚ i misjÚ
wcieliÊ w ĝycie i przekuÊ na dziaïania krótko- i dïugoterminowe.
197

Cele
Masz wartoĂciowe ĝycie dziÚki dobrze sformuïowanym celom, nie
ludziom czy nabytym rzeczom. Co zatem zamierzasz osiÈgnÈÊ w ĝyciu —
w krótkiej i dïuĝszej perspektywie?
FormuïujÈc cele, zadbaj o ich odpowiednie brzmienie. Definiowanie
celów to trudna sztuka.
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W ciÈgu 2, 5, 10 lat chcÚ zrobiÊ/osiÈgnÈÊ/sprawiÊ:
1. W ciÈgu 2 lat chcÚ
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. W ciÈgu 5 lat chcÚ
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. W ciÈgu 10 lat chcÚ
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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”

PamiÚtam swoje poczÈtkj budowania roli dyrektora HR w mediach.

Odkryïam wówczas, ĝe ciekawÈ ofertÈ z mojej strony dla szefów
redakcji i dziennikarzy odpowiedzialnych za ocenianie innych jest
pomoc w okreĂleniu rocznych celów zawodowych. Jeden z nich,

znakomity publicysta debiutujÈcy w roli szefa, powiedziaï: „Wiesz,
Joasiu, do gïowy mi nie przyszïo, ĝe ja, wieloletni i sprawny dzien-

nikarz, bÚdÚ miaï taki problem, ĝeby drugiemu dziennikarzowi, sta-
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remu przyjacielowi, powiedzieÊ, czego od niego oczekujÚ, na tyle
precyzyjnie, ĝeby przy trudnej ocenie formalnej uniknÈÊ pyskówki.
DziÚkujÚ, oszczÚdziïaĂ mi nieprzespanych nocy, pokazujÈc, jak to
zrobiÊ profesjonalnie i w przyjazny sposób”.

Dobrze zdefiniowane cele, takĝe te ĝyciowe, powinny speïniaÊ kilka
kryteriów. Moĝesz sprawdziÊ poprawnoĂÊ swoich celów, uĝywajÈc poniĝszych kryteriów.
POZYTYWNIE SFORMUOWANY. (Czego potrzebujesz zamiast
tego, czego chcesz uniknÈÊ?)
Przykïad: „ChcÚ mieÊ zdrowe i czyste pïuca” zamiast „Nie chcÚ
dïuĝej paliÊ”.
PRECYZYJNY. (Kiedy i co dokïadnie zrobisz?)
Przykïad: „ChcÚ w ciÈgu 6 miesiÚcy zwiÚkszyÊ sprzedaĝ o 5%”.
W ZASI}GU TWOJEJ KONTROLI. (Co zrobisz, aby osiÈgnÈÊ
swój cel?)
Jego osiÈgniÚcie ma zaleĝeÊ od Twoich, a nie cudzych dziaïañ.
Przykïad: „Co zrobiÚ, ĝeby mieÊ lepszÈ relacjÚ z mÚĝem?” zamiast
„MÈĝ ma mnie bardziej kochaÊ”.
REALNY. (Czy ktoĂ tego wczeĂniej dokonaï?)
Chodzi o okreĂlenie, co powstrzymuje CiÚ przed osiÈgniÚciem celu.
Problem to cel sformuïowany w zïy sposób.
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EKOLOGICZNY. (Jak realizacja celu wpïynie na Twoje ĝycie i relacje?)
Czy osiÈgniÚcie tego celu nie zaszkodzi w ĝaden sposób Tobie
(np. Twojemu zdrowiu w zwiÈzku z pracÈ po 18 godzin na dobÚ)
lub bliskim Ci osobom? UwzglÚdnij, jak realizacja celu wpïynie na
otoczenie.
MO¿LIWY DO SPRECYZOWANIA. (Jak to bÚdzie i jak bÚdziesz
siÚ czuï, gdy osiÈgniesz cel? MyĂl o swoim celu tak szczegóïowo, jak
to moĝliwe).
Celem tej ksiÈĝki jest przygotowanie CiÚ do budowania silnej marki
w ĝyciu, a nie jej finalne opracowanie. Dlatego skupiamy siÚ na najwaĝniejszych elementach strategii, rezygnujÈc z poĂwiÚcania czasu na
drobiazgowÈ pracÚ nad wszystkimi elementami marki, która nie mieĂci
siÚ w ramach jednej ksiÈĝki.

Konkurenci? Ale o kogo chodzi?
W rozdziale piÈtym rozmawialiĂmy o tym, ĝe dziaïasz na jakimĂ „rynku”,
200

który wymaga zdefiniowania. PrzyjrzaïeĂ siÚ sobie z perspektywy obecnych i przyszïych segmentów rynku, w których chcesz dziaïaÊ, oraz
grup odbiorców i partnerów — zarówno tych solidnych, jak i niezaangaĝowanych („ocean” versus „kaïuĝa”). Kolejnym krokiem bÚdzie
ustalenie, kim sÈ Twoi konkurenci. JeĂli naleĝysz do grona ludzi, których
moĝna okreĂliÊ mianem „wojowników”, juĝ samo sïowo „konkurent”
zmobilizuje CiÚ do dziaïania. Jest teĝ druga kategoria tych, którzy nie
lubiÈ siÚ ĂcigaÊ ani walczyÊ. WolÈ realizowaÊ swoje cele, koncentrujÈc
JesteĂ markÈ
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siÚ bardziej na swoich pomysïach i planach niĝ na potrzebie rywalizowania i staïego porównywania wïasnych rezultatów z cudzymi. Pierwszych okreĂlam jako grupÚ dziaïajÈcÈ w ramach „czerwonej strategii”
konkurencyjnej, podczas gdy drugi typ reprezentuje „strategiÚ bïÚkitnÈ”.
BïÚkitna strategia (ang. Blue Ocean Strategy), której twórcami sÈ W. Chan
Kim i Renée Mauborgne, skupia uwagÚ na kreowaniu wolnej i niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej, wdraĝaniu innowacji
i tworzeniu nowych wartoĂci dla klientów, bez koniecznoĂci oglÈdania
siÚ na dziaïania konkurentów. ¿adna ze wspomnianych strategii nie jest
lepsza czy gorsza. Kaĝda z nich pomaga definiowaÊ wïasne sposoby
osiÈgania celów. Jedna z nich jest po prostu dla Ciebie bardziej naturalna. Ja naleĝÚ do „bïÚkitnych”. Nie widzÚ potrzeby Ăcigania siÚ z innymi
i rywalizacji. Przez caïe ĝycie realizujÚ cele zgodnie z wïasnym pomysïem.
W moim Ăwiecie konkurencja praktycznie nie istnieje, skoro bazujÚ na
unikalnym, niepodlegajÈcym kopiowaniu doĂwiadczeniu, stylu dziaïania
i komunikacji, wiedzy, umiejÚtnoĂciach, postawach, osobowoĂci oraz
podejĂciu do Ăwiata i ludzi. ¥cigam siÚ wyïÈcznie sama ze sobÈ — i to
jest najwiÚksze, naprawdÚ wymagajÈce wyzwanie! Nie oznacza oczywiĂcie, ĝe inni nie postrzegajÈ mnie jako swojego konkurenta. Jednak
z mojego punktu widzenia to jedynie element, choÊ waĝny, kompletnej
strategii.
Opisz ich tak dobrze, jak to moĝliwe, jako konkretnych ludzi lub caïe
grupy, np. zawodowe. Ciekawe, jakÈ wiedzÈ dysponujesz na ich temat,
na ile potrafisz ich scharakteryzowaÊ. Czy umiesz okreĂliÊ, kim sÈ, w jakim
sÈ wieku, jak wyksztaïceni, skÈd pochodzÈ, jakie majÈ przekonania,
nastawienie do Ăwiata, kompetencje, skÈd siÚ wziÚli, jakie sÈ ich historie,



Odwaĝ siÚ byÊ tym, kim chcesz

Kup książkę

Poleć książkę

201

SporzÈdě wiÚc listÚ swoich najwaĝniejszych ĝyciowych i zawodowych
konkurentów.
1. ___________________________________________________
_____________________________________________________
2. ___________________________________________________
_____________________________________________________
3. ___________________________________________________
_____________________________________________________
4. ___________________________________________________
_____________________________________________________

wartoĂci osobiste i zawodowe, które z tych wartoĂci oferujÈ Waszym
wspólnym odbiorcom? Co Was zdecydowanie róĝni, a co macie ze sobÈ
wspólnego?

Wyrazisty bohater w anonimowym tïumie
Tïum to bezosobowa masa, zjawisko pozbawione wïasnej toĝsamoĂci.
202

Nie lubiÚ tïumu miÚdzy innymi dlatego, ĝe zwalnia ludzi z odpowiedzialnoĂci za wïasne wybory, decyzje, usprawiedliwia brak dbaïoĂci
o jakoĂÊ, osobistÈ reputacjÚ czy markÚ. Sprawia, ĝe ludzie czujÈ siÚ anonimowi i bezkarni. Dlatego zawsze zachÚcam moich klientów, firmy
i ich menedĝerów, ĝeby odchodzili od zarzÈdzania tïumem pracowników,
zespoïem rozumianym jako komórka organizacyjna czy firmÈ traktowanÈ jako ogólnie pojmowany „biznes” na rzecz skutecznego zarzÈdzania
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konkretnymi luděmi. „Biznes to kupa ludzi” — napisaï w swojej
ksiÈĝce mój sympatyczny kolega, Miïosz Brzeziñski. Dla mnie biznes
to suma poszczególnych umysïów, emocji, dusz, ciaï i relacji miÚdzyludzkich. ZarzÈdzanie tÈ róĝnorodnoĂciÈ tworzy istotnÈ wartoĂÊ dodanÈ,
pozwala na osiÈganie wysokiego ROI, czyli zwrotu z kaĝdej zïotówki
zainwestowanej w ludzi. Umoĝliwia teĝ wykorzystanie czegoĂ, co jest
efektem ubocznym, a co ja nazywam „umysïem zbiorowym”. Ten „umysï
zbiorowy” to ciekawe zjawisko powiÈzane z takÈ komunikacjÈ w firmie,
która sprawia, ĝe ludzie znajÈ strategiÚ, wartoĂci, oczekiwania, kary
i nagrody, zasady wspóïĝycia, oceniania i wynagradzania. W takich
firmach burza mózgów i konsultacje sÈ na porzÈdku dziennym. ZarzÈdza
siÚ w nich poprzez stawianie pytañ i uwaĝne sïuchanie odpowiedzi, gwarantuje elastycznoĂÊ we wdraĝaniu wypracowanych rozwiÈzañ, nagradza wspóïpracÚ oraz wymianÚ wiedzy i pomysïów. Taki styl zarzÈdzania — oparty na interakcji i wspóïpracy — sprawia, ĝe pracownicy
poĂwiÚcajÈ duĝÈ czÚĂÊ czasu zawodowego i prywatnego na inicjowanie,
kreowanie i wdraĝanie dobrych zmian, rozwiÈzañ i innowacji bÚdÈcych efektem przemyĂleñ wielu zaangaĝowanych ludzi z róĝnych czÚĂci
organizacji.
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Budowanie silnej marki osobistej to sztuka wyróĝniania siÚ z tïumu.
Warto wiÚc zaczÈÊ od zdefiniowania swojego „tïumu”, który jako taki
jest pojÚciem trudnym do ogarniÚcia. Aby zdefiniowaÊ wïasny „tïum”,
wróÊ do poprzedniego Êwiczenia oraz listy swoich ĝyciowych i zawodowych konkurentów. MogÈ siÚ wĂród nich znaleěÊ podobni do Ciebie
specjaliĂci branĝy, w której dziaïasz, podobni eksperci pracujÈcy na



Odwaĝ siÚ byÊ tym, kim chcesz

Kup książkę

Poleć książkę

Twoim rynku, podobni Tobie wolni strzelcy i samodzielni przedsiÚbiorcy, osoby oferujÈce podobne do Twoich usïugi, single poszukujÈcy
partnera ĝyciowego, jeĂli jesteĂ na tym etapie, absolwenci wkraczajÈcy
na rynek pracy, jeĂli wïaĂnie znalazïeĂ siÚ w tym momencie, aspirujÈcy
liderzy lub liderki ubiegajÈcy siÚ o awans do zarzÈdu w Twojej firmie,
kompetentni menedĝerowie poszukujÈcy wyzwañ na konkretnym rynku
pracy, prezesi budujÈcy nowe biznesy w tej samej branĝy, wïaĂciciele
podobnych do Twojej firm rodzinnych itd. — ludzie o podobnych do
Twoich celach i aspiracjach.
Powyĝej stworzyïeĂ listÚ swoich najwaĝniejszych konkurentów. Zastanów
siÚ teraz, co CiÚ od nich odróĝnia.
Moja wyjÈtkowoĂÊ i unikalnoĂÊ, pozwalajÈce bïyszczeÊ mi wïasnym,
autentycznym Ăwiatïem na tle konkurentów, wynikajÈ z:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ciekawa jestem, czy to zadanie okazaïo siÚ dla Ciebie ïatwe, czy raczej
trudne. Z moich doĂwiadczeñ wynika, ĝe ludzie majÈ nie najlepszy nawyk
zastanawiania siÚ nad tym, czego nie majÈ, i koncentrowania uwagi na
tym, co majÈ inni, zamiast porzÈdnie i precyzyjnie nazwaÊ to, co jest
Ăwiadectwem ich unikalnoĂci i stanowi ich osobiste zasoby.
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Twoja unikalnoĂÊ
Odpowiedz sobie w koñcu na pytanie, co CiÚ odróĝnia:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Co sprawia, ĝe w porównaniu z Twoimi odpowiednikami lub konkurentami wypadasz lepiej i zdobywasz przewagÚ, uzyskujÈc lepsze opinie
i oceny? Co pomaga budowaÊ silne, pozytywne, dotyczÈce Ciebie skojarzenia, które wyróĝniajÈ CiÚ z tïumu lub z grona konkurentów? Jako
prawnik, menedĝer, twórca, wykïadowca, przedsiÚbiorca, bloger, osoba
ubiegajÈca siÚ o pracÚ na danym stanowisku powinieneĂ byÊ Ăwiadom,
jak komunikujesz swojÈ unikalnoĂÊ oraz co CiÚ wyróĝnia z grona podobnych ludzi. Te odróĝniajÈce cechy powinny byÊ dla Twoich odbiorców
zrozumiaïe, waĝne, rozpoznawalne i charakterystyczne, a nade wszystko
wiarygodne i spójne z TwojÈ historiÈ oraz pomysïem na ĝycie.
OceniajÈc siebie na tle konkurentów i Twoich odpowiedników, przeanalizuj, które z potrzeb (choÊby w powiÈzaniu z doĂÊ popularnÈ koncepcjÈ hierarchii potrzeb, stworzonÈ przez psychologa Abrahama Maslowa)
ma zaspakajaÊ Twoja marka w odróĝnieniu od innych.
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Rysunek 6.1. Piramida potrzeb Maslowa

Potrzeby sÈ waĝne, gdyĝ ksztaïtujÈ sposób, w jaki ĝyjemy, wpïywajÈc na
system wartoĂci oraz jakoĂÊ relacji. ProjektujÈc markÚ, warto zatem
wziÈÊ pod uwagÚ, co niezbÚdnego i poĝÈdanego przez innych moĝesz
im oferowaÊ. Potrzeba zwiÈzana z posiadaniem dobrej reputacji pojawia
siÚ na czwartym poziomie szacunku i uznania. O tak! Od razu przychodzi mi do gïowy myĂl, ĝe chciaïabym, aby moja marka byïa dla niektórych, na poczÈtek, jak powietrze, woda i seks, by wspieraïa w budo206

waniu reputacji, gwarantowaïa równowagÚ i rozwój osobisty w formie
premium, a docelowo dawaïa wsparcie w samorealizacji. Zastanów siÚ
i zaznacz, co chcesz zaoferowaÊ innym i na którym poziomie piramidy
Maslowa chcesz byÊ lokowany przez waĝnych ludzi. Z czym chcesz
siÚ im kojarzyÊ?
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Rysunek 6.2. Dodatkowe poziomy piramidy potrzeb Maslowa
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