Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także
kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami
firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo
HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne
szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka
Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn
Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki
Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/prapon
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-246-3854-3
Copyright © Helion 2012
Printed in Poland.
• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

SPIS TRECI

WSTP

7

1. NETWORKING

9

1.1. Czym jest networking?
1.2. Podstawa networkingu — zasada wzajemnoci
1.3. Ekstrawertycy a introwertycy
1.4. Po co?

9
14
16
19

1.4.1. Szukasz pracy?

21

1.5. Marketing, networking, sprzeda

25

1.5.1. Networking a umiejtnoci sprzedaowe
1.5.2. Kiedy nawizywa nowe relacje?
1.5.3. Nigdy nie wiadomo, kto kogo zna
1.5.4. Jeli chcesz, eby ci polecali…
1.5.5. Kiedy bdziesz zarabia dziki sieci kontaktów?
1.5.6. Networking to nie tylko kontrakty

26
27
28
28
29
29

1.6. Mocne i sabe kontakty

30

1.6.1. Sabe kontakty
1.6.2. Mocne kontakty

31
31

1.7. Online/offline

32

1.7.1. Online networking — a moe opiera si tylko na tym?

33

1.8. Networking a pe

36

2. PRZYGOTUJ SI

39

2.1. Wizerunek
2.1.1. Postawa
2.1.2. Wizytówki
2.1.3. Zaufanie
2.1.4. Jak tworzy sie kontaktów

Kup książkę

39
39
41
42
52

Poleć książkę

4 | PRAKTYCZNY PORADNIK NETWORKINGU

3. JAK ZNALE NOWEGO KLIENTA
3.1. Telemarketing
3.2. Ogoszenia
3.3. Networker w klubie i na evencie
3.3.1. Czyta tum
3.3.2. Zasada 12 x 12 x 12
3.3.3. Umiech
3.3.4. Widoczno
3.3.5. Stwórz siebie
3.3.6. Ile czasu to zajmie?

3.4. Rozmowa
3.4.1. Sztuka konwersacji
3.4.2. Nie jeste gospodarzem spotkania? Nie szkodzi!
3.4.3. Follow-up — podtrzymanie kontaktu

3.5. Dla partnerów
3.5.1. Sta si kopalni referencji
3.5.2. Business Network International (BNI)
3.5.3. Grupy networkingowe

3.6. Power Team
3.7. Gdzie jeszcze bywa?
3.8. Co robi, aby ci polubili?
3.9. Jak podtrzymywa kontakt?
3.10. Zamie kontakty na kontrakty
3.10.1. Kiedy prosi…
3.10.2. Wykorzystaj zasad wzajemnoci

4. TRUDNA SZTUKA REKOMENDACJI
4.1. Decyzja…
4.1.1. Cena
4.1.2. Badaj potrzeby, polecaj wiarygodnych
4.1.3. Kilka dodatkowych wskazówek na temat polecania
4.1.4. Monitoring polece

4.2. Co robisz, aby ci polecano?
4.2.1. Aktywno
4.2.2. Zostae polecony
4.2.3. Zbuduj wasn ekip
4.2.4. Biznes moesz odoy

Kup książkę

55
55
55
56
57
59
61
62
64
66

67
67
77
80

82
82
83
92

93
94
95
97
99
100
108

111
111
111
116
117
117

118
121
122
123
124

Poleć książkę

SPIS TRECI | 5

4.2.5. Daj spokój nerwom
4.2.6. Jeli nie jeste polecany…

4.3. róda rekomendacji
4.3.1. Aktualni klienci
4.3.2. Znajomi i rodzina
4.3.3. Partnerzy
4.3.4. Eventy

4.4. Jeszcze raz o Power Team
4.5. Bdy, których trzeba unika

5. NARZDZIA I PORADY
5.1. Baza kontaktów
5.2. Arkusz monitorowania rekomendacji
5.3. Profil online
5.4. Id z networkerem

124
125

127
127
128
128
130

131
131

135
135
140
141
141

KILKA SÓW NA ZAKOCZENIE

143

LITERATURA

145

Kup książkę

Poleć książkę

110

Kup książkę

|

PRAKTYCZNY PORADNIK NETWORKINGU

Poleć książkę

Rozdzia 4.
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4.1. DECYZJA…
…zostaa podjta. wiadome podjcie decyzji jest bardzo wane —
w sumie chodzi ci o to, eby rozwin firm i zacz pozyskiwa
jeszcze wicej lojalnych klientów. Ju masz wiadomo, jakiej pracy
to wymaga. Wanie po to tak bardzo si starasz, stosujesz wszystkie
wczeniej wymienione wskazówki, informacje, uatwienia. Odpowiednio zmieniasz swoj aktywno pod ktem networkingu.

4.1.1. Cena
Cen jest dodatkowy wysiek, który naley woy w nauczenie si,
wdroenie i stosowanie narzdzi networkingowych. Prawdopodobnie
bdziesz musia porzuci stare nawyki pracy, powici czas na
przemylenie i ustalenie celów i strategii dziaania. Moe si okaza,
e trzeba bdzie rozlu ni kontakty z niektórymi znajomymi czy
klientami na rzecz tych, z którymi chcesz rozwija siebie samego
i swoj firm.
Jeli bdziesz chcia, poprzez doczenie do organizacji networkingowej, szybciej uzyska dostp do klientów z polece oraz do profesjonalnych szkole z networkingu, dojdzie jeszcze koszt rocznej skadki
czonkowskiej.
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4.1.1.1. ELAZNE ZASADY
1. Kontroluj to, co si dzieje z poleceniem lub jakkolwiek wiadomoci, które przekazujesz dalej. Sprawdzaj, czy dotara i w jaki
sposób zostaa odebrana. Na „posaców” wybieraj wycznie
tych, na których moesz polega.
Znasz zabaw w „guchy telefon”? Czsto bawilimy si w ni
jako dzieci. Par osób siedziao obok siebie i pierwsza przekazywaa wiadomo na ucho najbliszej osobie. Potem ta przekazywaa j na ucho nastpnej, ta znowu nastpnej itd. Osoba siedzca
na kocu wypowiadaa gono to, co usyszaa. Czsto komunikat,
który by syszany na kocu, wywoywa salw miechu, poniewa okazywa si zupenie inny ni pierwotny. To samo moe si
dzia ze sloganem twojej firmy czy krótk wiadomoci, któr
wypuszczasz w wiat na spotkaniach networkingowych. Dobrze
jest dowiedzie si, jak twój slogan brzmi po przekazaniu przez
par osób.
2. Zawsze pamitaj o „swoich”.
Pamitaj o swoich znajomych, jeli zamierzasz kupi jaki
produkt lub skorzysta z usug okrelonego fachowca. Nie szukaj
poza swoj sieci, jeeli s w niej reprezentanci potrzebnego ci
fachu. Jeli ich nie ma, skorzystaj z polece. Rozelij e-maile
do paru osób z pytaniem: „Znasz kogo, kto potrafi zrobi…?”.
Jeli osoby, z którymi si kontaktujesz, równie myl w kategoriach networkingu, na pewno z chci przel twoje zapytanie
do specjalisty, którego mog poleci, lub przeka je dalej do
ludzi ze swojej sieci kontaktów.
3. Przekazuj polecenia jak profesjonalista.
Wród osób zajmujcych si pozyskiwaniem biznesu poprzez
referencje panuje niepisana zasada co do sposobu zaatwiania
takich polece.
Przede wszystkim jedna strona musi potrzebowa lub poszukiwa drugiej. Ty jeste cznikiem. O poszukiwaniach jednej
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i drugiej strony dowiadujesz si poprzez waciwie przeprowadzon rozmow, czyli badanie potrzeb, co odbywa si np. na
spotkaniach networkingowych.
Aby mona byo komu pomóc, trzeba si o nim czego dowiedzie. Warto zadawa pytania, eby uzyska jak najwicej
informacji. Uywaj pytania: „Jak mog ci pomóc?” w formie,
która doprowadzi do wyjawienia, w czym tkwi ewentualny
problem — waciwie zawsze jest jaki problem lub „nieprzewidziane komplikacje”, z którymi borykaj si twoi znajomi lub
w których kto mógby im pomóc. Przykadowe pytania: „Jak
to si stao?”, „I co teraz zrobisz?”, „Jak to byo moliwe?”,
„Jak to poprawi?”. Co najmniej piciokrotne zadanie pyta
zaczynajcych si od „Dlaczego…?” powinno pomóc dotrze do
sedna problemu, jeli nastrój rozmowy i okolicznoci na to pozwalaj.
Pamitaj, i poprzez fakt, e poczysz dwie firmy/osoby
w biznesach i w ten sposób jednej stronie pomoesz pozyska
klienta, a drugiej, poprzez dostarczenie wiarygodnego dostawcy,
pozwolisz zaoszczdzi czas, energi i niejednokrotnie budet,
zwikszysz prawdopodobiestwo, e inni dostarcz biznes tobie.
Jeli podczas jednej z twoich rozmów kto wyzna, i ma jaki
problem, powiedz, e prawdopodobnie znasz osob, która ten
problem moe rozwiza, a najlepiej podaj od razu jej nazwisko
i nazw firmy. Nastpnie zapytaj swojego interlokutora, czy moesz przekaza jego numer telefonu osobie, któr polecasz, aby
moga osobicie si przedstawi, i zapytaj, kiedy byby najlepszy
czas na tak rozmow. Da ci to moliwo sprawdzenia, jak pilna
jest dana referencja, a take weryfikacji, czy rzeczywicie taki
kontakt jest poszukiwany. Pamitaj, aby polecajc kogokolwiek,
by szczerym i nie koloryzowa. Skoro chcesz pomóc, niech to
nie bdzie „nied wiedzia przysuga”. Jeli sprawa jest pilna, od
razu dzwo do osoby, któr polecasz. Jeli nie odbiera, zostaw
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wiadomo albo napisz SMS-a z prob o kontakt w sprawie
biznesu. Wiemy z dowiadczenia, e brak takiej informacji na
czas rodzi rozczarowania: „Dlaczego nie wysae SMS-a?”,
„Trzeba byo mnie jako apa”, „Na pewno bym wyszed ze spotkania” — nikt nie lubi traci dobrych okazji. Wiadomo przecie,
jak trudne bywa pozyskanie nowego klienta. Obydwie osoby: ty
i twój partner biznesowy macie wtedy poczucie straty. Wane: nie
polecaj nikogo „na si”, nie przyniesie to adnych korzyci ani
tobie, ani zaangaowanym stronom.
Zanim polecisz kogo dalej, sprawd jego rzetelno. W miar
moliwoci sam dokonuj zakupów i korzystaj z polecanych przez
siebie produktów lub usug. Przy okazji obserwuj, jak dana osoba
si sprawdza lub czy w ogóle si sprawdza. Czy jest warta dalszego polecania? Zawsze dawaj informacj zwrotn, jeli co
jest nie tak, i przypatrz si, jak ona t informacj przyjmuje.
Dawanie informacji zwrotnej nie jest atw spraw. Wane, by
wystrzega si krytykowania, nie uywa sów o silnym adunku
emocjonalnym i pamita o intencji — wszak chcesz pomóc.
4. Dbaj o róda swoich polece.
Dbaj o ludzi w twojej sieci kontaktów, a pomog ci robi biznes. Pomó im osign ich wasne, wane dla nich cele biznesowe lub osobiste, a zyskasz prawo do wycigania z tej znajomoci
pewnych korzyci dla siebie. To prosta zasada wzajemnoci: jeli
kto dziki tobie moe osign jakie profity, jest bardzo prawdopodobne, e ty dziki niemu te swoje osigniesz. Co moesz
robi, by wasza relacja si rozwijaa? Spdzaj czas z lud mi, na
których ci zaley, rozmawiaj, su pomoc i porad. Czsto problemy, z którymi borykaj si inni ludzie, dla ciebie s atwe do
rozwizania, bo masz inne dowiadczenie yciowe, wiedz i bogatsz sie kontaktów. Niewielki wysiek z twojej strony moe si
okaza niezwykle cennym darem dla osoby, której pomoge.
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Z pewnoci warto przekazana tej osobie wróci do ciebie w takiej czy innej formie.
Dla wielu osób zbawienna bdzie pomoc w poszerzaniu grona
znajomych. Zapro ich na spotkania, w których sam uczestniczysz, wprowad ich na salony. Zdumiewajce jest, jak wielu
ludzi ma problemy z nawizywaniem kontaktu czy z odnalezieniem si wród nowych, nieznanych osób np. na konferencji czy
targach. Czsto rezygnuj z udziau w takich wydarzeniach z powodu zbyt duego stresu. Zaufany przewodnik w wiecie biznesowego networkingu moe diametralnie poprawi ich sytuacj.
Wczaj znajomych z twojej sieci take w swoje sprawy. Pytaj
ich o zdanie, o porad. Zawsze dokadnie analizuj róne sugestie
i propozycje. Angaowanie ludzi w ten sposób, oczywicie na
zasadzie normalnej rozmowy, dobrze wpywa na gboko relacji.
Jednoczenie moesz zyska ogld twoich spraw z innej perspektywy. Z czasem przekonasz si, jak bardzo to jest cenne.
Informuj o wydarzeniach, które mog by wane dla brany
reprezentowanej przez twoich znajomych. Czasami taka informacja,
przy skromnym wysiku z twojej strony, moe znaczco wpyn
na rozwój czyjego biznesu lub po prostu pomóc komu w yciu.
Zawsze pamitaj, aby wyraa wdziczno za referencje.
Dobrze jest oprócz podzikowania ustnego da w inny sposób
do zrozumienia, e cieszysz si z uzyskanego polecenia. W dobrym gucie jest wysanie odrcznie napisanej kartki z podzikowaniem, zaproszenie na lunch albo zrobienie czego innego,
wyjtkowego, np. niektórzy nasi znajomi wywieszaj w swoich
firmach specjalne tablice, na których umieszczaj logo firm
wspópracujcych. Koszt niewielki, a gest naprawd znaczny
i wartociowy. Moesz równie zosta sponsorem pewnych dziaa lub promotorem biznesu twojego kolegi. Dla wielu przedsibiorców najlepszym rewanem bdzie równie polecenie.
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4.1.1.2. PUNKTY KREDYTU
Widzimy to w nastpujcy sposób: w relacjach obdarzamy kadego,
w zalenoci od stopnia poznania i zayoci, pewn liczb punktów
zaufania w skali 0 – 5. Dla nowo poznanej osoby, w przypadku gdy
wraenia s pozytywne, liczba punktów wynosi na ogó 2. W momencie gdy zdecydujesz si poprosi o cokolwiek, bez jednoczesnego
odwdziczenia si jakim dziaaniem z twojej strony, np. biznesem,
pomoc lub kontaktem, od puli kredytu zostaje odjty 1 punkt lub
0,5 punkta, jeli proba jest drobna. W przypadku gdy jednak dasz
rad si odwdziczy w jakikolwiek równowany sposób, pula twoich
punktów u danej osoby moe wzrosn do 3 itd. Staraj si, aby mie
jak najwicej punktów kredytu. Maa liczba punktów lub wyczerpanie puli owocuje „brakiem czasu” lub nieodbieraniem telefonów,
a w niektórych sytuacjach otrzymaniem etykietki z napisem „biorca”
i zerwaniem relacji.

4.1.2. Badaj potrzeby, polecaj wiarygodnych
Mona poleca osoby telefonicznie oraz w rozmowie osobistej. Ten
drugi sposób rekomendacji, w trakcie rozmowy twarz w twarz,
wydaje si atwiejszy. Jeli zaley ci na poleceniu kogo znajomego
do firmy, z której wacicielem lub przedstawicielem wanie rozmawiasz, zastosuj si do tego, co napisalimy wczeniej: interesuj
si rozmówc, zadawaj mu pytania. Mona to robi np. na przemian
— troch tematów bardziej osobistych, troch biznesowych, troch
pyta odnonie do biecych wydarze i troch o tym, jaki te wydarzenia maj lub mog mie wpyw na jego firm. Zalenie od przebiegu rozmowy staraj si wyszuka obszary, w których moesz pomóc osobicie lub przez osoby z twojej sieci. Poprzez dowiadczenie
znajdziesz wasny styl rozmowy. Wikszo naszych kontaktów to
osoby, o których ju wiemy, e bardzo dobrze obsuguj klientów
— zwaszcza z polecenia. Sugerujemy, aby i ty dowiedzia si, jak
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wyglda obsuga klienta wród twoich znajomych. Pamitaj, e polecajc kogo, kadziesz na szali swoj reputacj, wic staraj si promowa tylko osoby sprawdzone i wiarygodne. Wielu przedsibiorców, których znamy, naley do rozmaitych organizacji
biznesowych, które gromadz ludzi opierajcych swoj sprzeda w
duej mierze na poleceniach i po prostu nie sta ich na kiepsk
obsug. Wiedz, e jeli chc by polecani, musz da z siebie
wszystko, musz by profesjonalistami.

4.1.3. Kilka dodatkowych wskazówek
na temat polecania
Rekomendujc czyje produkty/usugi, pamitaj o kilku drobiazgach,
które wyróniaj profesjonalne polecenia.
1. Nie nazywaj poleceniem biznesowym prostego informowania
i ogaszania czego lub dawania zna innym o biecych
sprawach, eventach, konferencjach, prelekcjach itp.
2. Unikaj przekazywania kontaktu bez moliwoci powoywania
si na twoje nazwisko. To nie jest polecenie biznesowe.
3. Nie polecaj paru osób z tej samej profesji do jednej firmy — to
moe spowodowa rozmaite nieporozumienia czy nawet problemy, a w konsekwencji zniszczy twoj wiarygodno. Jeli
osoby bd musiay si ciga i konkurowa ze sob w uzyskaniu
kontraktu, bdzie to dla nich to samo co konkurowanie na rynku. Jeli dostan taki biznes od ciebie, pó niej mog nie chcie
ju obsugiwa biznesów z twoich polece.

4.1.4. Monitoring polece
Zawsze informuj obydwie strony, e kontaktujesz je ze sob, i monitoruj rozwój wydarze. Mamy tu na myli np. sprawdzenie po paru
dniach, na jakim etapie jest realizacja i jakie s wstpne ustalenia
— taki follow-up. Czy obie strony s zadowolone? Nie musisz wchodzi w szczegóy. Daj odczu obydwu stronom, e po prostu ci zaley.

Kup książkę

Poleć książkę

118

|

PRAKTYCZNY PORADNIK NETWORKINGU

Follow-up robi bardzo du rónic, gdy w gr wchodzi skuteczno
polece. Niestety, nie wszed jeszcze w krew niektórym networkerom.
Czasami opaca si wybada, gdzie jeszcze co mona usprawni,
i w miar moliwoci da informacje drugiej stronie podczas normalnej rozmowy. Tylko w ramach sugestii, nic nachalnego.
Jeli wiesz, jakie zazwyczaj s oczekiwania waciciela firmy
i jaki kontrahent jest dla niego idealny, staraj si da tak informacj osobie, któr polecie (zalenie od twoich relacji z t osob) —
zawsze osoby polecone s wdziczne, a firmy obsugiwane zadowolone. Monitoruj proces realizacji kontraktu. Moe co si zablokowao
i warto to wyjani. Czsto tak robimy, aby unikn rozczarowania
stron.
Telefon kontrolny do obydwu stron daje ci rozeznanie i informacje, komu i jak czsto poleca róne osoby oraz czy s one tak wiarygodne, e mog by polecane do twoich najlepszych kontaktów.
Ty te w ten sposób zyskujesz na wizerunku u osoby, której kogo
polecasz. Jeli otaczasz si wartociowymi znajomymi, warto z tob
trzyma.

4.2. CO ROBISZ, ABY CI

POLECANO?

Okrel wyra nie, kto jest twoim potencjalnym klientem. Spróbuj
skoncentrowa si na tylko dwóch – trzech branach lub typach
osób. Zrób to — jeli bdziesz gosi, e moesz obsugiwa kadego,
to w ogóle nikogo nie obsuysz. Doradca finansowy moe skoncentrowa si np. na rodzinach, singlach, dyrektorach lub menederach.
Klientem dla firmy outsourcingowej mog by inne firmy, liczce
po 10 – 20 lub po 80 – 100 pracowników. Nie obawiaj si, e wyznaczajc takie limity i informujc o nich znajomych, moesz straci klientów, którzy si w tych limitach nie mieszcz. Taki sposób
przedstawiania informacji pokazuje, e jeste profesjonalist, znasz
si na swojej pracy i powanie j traktujesz, a twoim suchaczom

Kup książkę

Poleć książkę

TRUDNA SZTUKA REKOMENDACJI

|

119

uatwia zapamitanie, czym si zajmujesz. Z dowiadczenia wiemy,
e ludzie zainteresowani twoj usug czy produktem dopytaj ci,
w razie potrzeby, o moliwoci modyfikacji. Jeli kto zapyta: „Dacie
rad przy 120?”, odpowiedz: „Damy rad”. „Czy podejmiecie si obsuenia 30-osobowej grupy, czy to za maa?”. „Pewnie, e obsuymy”. Te pytania jednak trzeba sprowokowa. Postaraj si, bo warto.
Nastpnie przygotuj dwa – trzy zdania o tym, jak pomagasz
osobom lub firmom, które obsugujesz, rozwizujc ich problemy.
Informuj w rozmowie o tym, co ostatnio osigne. Troch si
pochwal. Unikaj prowadzenia rozmów o niczym, o pogodzie. Wybierz par spraw, w których twoja firma/ty jestecie naprawd
dobrzy, najlepsi. Ciekawie opowiedziana historia zaatwienia jakiej
trudnej sprawy dla twojego klienta lepiej zapadnie w pami i bdzie chtniej powtarzana ni jakakolwiek prezentacja firmy czy
produktu.
Moliwe, e tak jak wielu ludzi odczuwasz wewntrzny opór,
jeli chodzi o zdobywanie zlece dla siebie, natomiast duo atwiej
jest ci mówi o kim innym. Rób to: polecaj innych — wkrótce
zrobi to samo dla ciebie. Jeli w rozmowie pokaesz, e nie chodzi
tu o bezporednie korzyci dla ciebie, poczujesz si od razu o wiele
lepiej. Stosuj podczas polecania nastpujce sowa: „Mam koleg…”
lub „Mój kolega prowadzi tak firm”, „Znam kogo, kto moe Ci
pomóc”, „Wiesz, w sumie znam tak osob”. Moesz te powiedzie: „O! Przecie Tomek tym si zajmuje!”. Zarówno osoby, które
polecie w ten sposób, jak i te, którym przekazae rekomendacj,
bd chtnie poleca ci dalej, jako kogo, kto jest pomocny i nie
myli wycznie o swoich interesach. Innym ludziom te jest atwiej
mówi o znajomych ni o sobie. Jeli utworzysz sie wzajemnie polecajcych si osób, bdziesz móg osiga te same rezultaty, dziaajc zgodnie ze swoimi preferencjami i w mniejszym stresie.
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