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Rozdziaï 4.

TRUDNA SZTUKA REKOMENDACJI

4.1. DECYZJA…
…zostaáa podjĊta. ĝwiadome podjĊcie decyzji jest bardzo waĪne —
w sumie chodzi ci o to, Īeby rozwinąü firmĊ i zacząü pozyskiwaü jeszcze wiĊcej lojalnych klientów. JuĪ masz ĞwiadomoĞü, jakiej pracy
to wymaga. WáaĞnie po to tak bardzo siĊ starasz, stosujesz wszystkie
wczeĞniej wymienione wskazówki, informacje, uáatwienia. Odpowiednio zmieniasz swoją aktywnoĞü pod kątem networkingu.

4.1.1. Cena
Ceną jest dodatkowy wysiáek, który naleĪy wáoĪyü w nauczenie siĊ
narzĊdzi networkingowych, ich wdroĪenie i stosowanie. Prawdopodobnie bĊdziesz musiaá porzuciü stare nawyki pracy, poĞwiĊciü czas
na przemyĞlenie i ustalenie celów i strategii dziaáania. MoĪe siĊ okazaü, Īe trzeba bĊdzie rozluĨniü kontakty z niektórymi znajomymi
czy klientami na rzecz tych, z którymi chcesz rozwijaü siebie samego
i swoją firmĊ.
JeĞli bĊdziesz chciaá doáączyü do organizacji networkingowej
i dziĊki temu szybciej uzyskaü dostĊp do klientów z poleceĔ oraz do
profesjonalnych szkoleĔ z networkingu, dojdzie jeszcze koszt rocznej
skáadki czáonkowskiej.
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4.1.1.1. ĩELAZNE ZASADY
1. Kontroluj to, co siĊ dzieje z poleceniem lub wiadomoĞcią, które
przekazujesz dalej. Sprawdzaj, czy dotaráa i w jaki sposób zostaáa
odebrana. Na „posáaĔców” wybieraj wyáącznie tych, na których
moĪesz polegaü.
Znasz zabawĊ w gáuchy telefon? CzĊsto bawiliĞmy siĊ w nią
jako dzieci. ParĊ osób siedziaáo obok siebie i pierwsza przekazywaáa wiadomoĞü na ucho najbliĪszej osobie. Potem ta przekazywaáa ją na ucho nastĊpnej, ta znowu nastĊpnej itd. Osoba
siedząca na koĔcu wypowiadaáa gáoĞno to, co usáyszaáa. CzĊsto
komunikat, który byá sáyszany na koĔcu, wywoáywaá salwĊ
Ğmiechu, poniewaĪ okazywaá siĊ zupeánie inny niĪ pierwotny.
To samo moĪe siĊ dziaü ze sloganem twojej firmy czy krótką
wiadomoĞcią, którą wypuszczasz w Ğwiat na spotkaniach networkingowych. Dobrze jest dowiedzieü siĊ, jak brzmi twoje hasáo
po przekazaniu przez parĊ osób.
2. Zawsze pamiĊtaj o „swoich”.
PamiĊtaj o swoich znajomych, jeĞli zamierzasz kupiü jakiĞ
produkt lub skorzystaü z usáug okreĞlonego fachowca. Nie szukaj
poza swoją siecią, jeĪeli są w niej reprezentanci potrzebnego ci
fachu. JeĞli ich nie ma, skorzystaj z poleceĔ. RozeĞlij e-maile
do paru osób z pytaniem: „Znasz kogoĞ, kto potrafi zrobiü…?”.
JeĞli osoby, z którymi siĊ kontaktujesz, równieĪ myĞlą w kategoriach networkingu, na pewno z chĊcią przeĞlą twoje zapytanie
do specjalisty, którego mogą poleciü, lub przekaĪą je dalej do
ludzi ze swojej sieci kontaktów.
3. Przekazuj polecenia jak profesjonalista.
WĞród osób zajmujących siĊ pozyskiwaniem biznesu poprzez
referencje panuje niepisana zasada co do sposobu zaáatwiania
takich poleceĔ.
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Przede wszystkim jedna strona musi potrzebowaü lub poszukiwaü drugiej. Ty jesteĞ áącznikiem. O poszukiwaniach jednej
i drugiej strony dowiadujesz siĊ poprzez wáaĞciwie przeprowadzoną rozmowĊ, czyli badanie potrzeb, co odbywa siĊ np. na
spotkaniach networkingowych.
Aby moĪna byáo komuĞ pomóc, trzeba siĊ o nim czegoĞ dowiedzieü. Warto zadawaü pytania, Īeby uzyskaü jak najwiĊcej
informacji. UĪywaj pytania: „Jak mogĊ ci pomóc?” w formie, która doprowadzi do wyjawienia, w czym tkwi ewentualny problem
— wáaĞciwie zawsze jest jakiĞ problem lub „nieprzewidziane
komplikacje”, z którymi borykają siĊ twoi znajomi lub w których
ktoĞ mógáby im pomóc. Przykáadowe pytania: „Jak to siĊ staáo?”,
„I co teraz zrobisz?”, „Jak to byáo moĪliwe?”, „Jak to poprawiü?”.
Co najmniej piĊciokrotne zadanie pytaĔ zaczynających siĊ od
„Dlaczego…?” powinno pomóc dotrzeü do sedna problemu, jeĞli
atmosfera rozmowy i okolicznoĞci na to pozwalają.
PamiĊtaj, iĪ poprzez to, Īe poáączysz w biznesie dwie
firmy/osoby i w ten sposób jednej stronie pomoĪesz pozyskaü
klienta, a drugiej, poprzez dostarczenie wiarygodnego dostawcy,
pozwolisz zaoszczĊdziü czas, energiĊ i niejednokrotnie pieniądze,
zwiĊkszysz prawdopodobieĔstwo, Īe inni pomogą teĪ tobie. JeĞli
podczas rozmowy ktoĞ wyzna, iĪ ma jakiĞ problem, powiedz, Īe
prawdopodobnie znasz osobĊ, która moĪe go rozwiązaü, a najlepiej podaj od razu jej nazwisko i nazwĊ firmy. NastĊpnie zapytaj
swojego interlokutora, czy moĪesz przekazaü jego numer telefonu
osobie, którą polecasz, aby mogáa osobiĞcie siĊ przedstawiü, i zapytaj, kiedy byáby najlepszy czas na taką rozmowĊ. Da ci to
moĪliwoĞü sprawdzenia, jak pilna jest dana referencja, a takĪe
weryfikacji, czy rzeczywiĞcie taki kontakt jest poszukiwany. PamiĊtaj, aby polecając kogokolwiek, byü szczerym i nie koloryzowaü. Skoro chcesz pomóc, niech to nie bĊdzie niedĨwiedzia
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przysáuga. JeĞli sprawa jest pilna, od razu dzwoĔ do osoby, którą
polecasz. JeĞli nie odbiera, zostaw wiadomoĞü albo napisz SMS-a
z proĞbą o kontakt w sprawach biznesowych. Wiemy z doĞwiadczenia, Īe brak takiej informacji na czas rodzi rozczarowania:
„Dlaczego nie wysáaáeĞ SMS-a?”, „Trzeba byáo mnie jakoĞ áapaü”,
„Na pewno bym wyszedá ze spotkania” — nikt nie lubi traciü
dobrych okazji. Wiadomo przecieĪ, jak trudne bywa pozyskanie
nowego klienta. Obydwie osoby: ty i twój partner biznesowy
macie wtedy poczucie straty. WaĪne: nie polecaj nikogo na siáĊ,
nie przyniesie to Īadnych korzyĞci ani tobie, ani zaangaĪowanym stronom.
Zanim polecisz kogoĞ, sprawdĨ jego rzetelnoĞü. W miarĊ
moĪliwoĞci sam dokonuj zakupów i korzystaj z polecanych
przez siebie produktów lub usáug. Przy okazji obserwuj, jak dana
osoba siĊ sprawdza lub czy w ogóle siĊ sprawdza. Czy jest warta
dalszego polecania? Zawsze dawaj informacjĊ zwrotną, jeĞli coĞ
jest nie tak, i przypatrz siĊ, jak ona tĊ informacjĊ przyjmuje.
Dawanie informacji zwrotnej nie jest áatwą sprawą. WaĪne, by
wystrzegaü siĊ krytykowania, nie uĪywaü sáów o silnym áadunku
emocjonalnym i pamiĊtaü o intencji — wszak chcesz pomóc.
4. Dbaj o Ĩródáa swoich poleceĔ.
Dbaj o ludzi w twojej sieci kontaktów, a pomogą ci robiü biznes. PomóĪ im osiągnąü ich wáasne, waĪne dla nich cele biznesowe lub osobiste, a zyskasz prawo do wyciągania z tej znajomoĞci
pewnych korzyĞci dla siebie. To prosta zasada wzajemnoĞci:
jeĞli ktoĞ moĪe dziĊki tobie osiągnąü jakieĞ profity, jest bardzo
prawdopodobne, Īe ty dziĊki niemu teĪ coĞ osiągniesz. Co moĪesz
robiü, by wasza relacja siĊ rozwijaáa? SpĊdzaj czas z ludĨmi, na
których ci zaleĪy, rozmawiaj, sáuĪ pomocą i poradą. CzĊsto problemy, z którymi borykają siĊ inni, dla ciebie są áatwe do rozwiązania, bo masz inne doĞwiadczenie Īyciowe, wiedzĊ i bogatszą
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sieü kontaktów. Niewielki wysiáek z twojej strony moĪe siĊ okazaü
niezwykle cennym darem dla osoby, której pomogáeĞ. Z pewnoĞcią wartoĞü przekazana tej osobie wróci do ciebie w takiej czy
innej formie.
Dla wielu osób zbawienna bĊdzie pomoc w poszerzaniu grona
znajomych. ZaproĞ ich na spotkania, w których sam uczestniczysz, wprowadĨ ich na salony. Zdumiewające jest, jak wielu
ludzi ma problemy z nawiązywaniem kontaktu czy z odnalezieniem siĊ wĞród nowych, nieznanych osób, np. na konferencji
czy targach. CzĊsto rezygnują z udziaáu w takich wydarzeniach
z powodu zbyt duĪego stresu. Zaufany przewodnik w Ğwiecie biznesowego networkingu moĪe diametralnie poprawiü ich sytuacjĊ.
Wáączaj znajomych z twojej sieci takĪe w swoje sprawy.
Pytaj ich o zdanie, o poradĊ. Zawsze dokáadnie analizuj róĪne
sugestie i propozycje. AngaĪowanie ludzi w ten sposób, oczywiĞcie na zasadzie normalnej rozmowy, dobrze wpáywa na gáĊbokoĞü relacji. JednoczeĞnie moĪesz zyskaü ogląd swoich spraw
z innej perspektywy. Z czasem przekonasz siĊ, jakie to cenne.
Informuj o wydarzeniach, które mogą byü waĪne dla branĪy
reprezentowanej przez twoich znajomych. Przekazanie informacji
dla ciebie nie bĊdzie siĊ wiązaáo ze szczególnym wysiákiem, a moĪe znacząco wpáynąü na rozwój czyjegoĞ biznesu lub po prostu
pomóc komuĞ w Īyciu.
Zawsze pamiĊtaj, aby wyraĪaü wdziĊcznoĞü za referencje.
Dobrze jest oprócz podziĊkowania ustnego daü w inny sposób
do zrozumienia, Īe cieszysz siĊ z uzyskanego polecenia. W dobrym guĞcie jest wysáanie odrĊcznie napisanej kartki z podziĊkowaniem, zaproszenie na lunch albo zrobienie czegoĞ innego
wyjątkowego, np. niektórzy nasi znajomi wywieszają w swoich
firmach specjalne tablice, na których umieszczają logo firm
wspóápracujących. To niewielki koszt, a naprawdĊ znaczący
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i wartoĞciowy gest. MoĪesz równieĪ zostaü sponsorem pewnych
dziaáaĔ lub promotorem biznesu twojego kolegi. Dla wielu przedsiĊbiorców najlepszym rewanĪem bĊdzie równieĪ polecenie.
4.1.1.2. PUNKTY KREDYTU
Widzimy to w nastĊpujący sposób: w relacjach obdarzamy kaĪdego,
w zaleĪnoĞci od stopnia poznania i zaĪyáoĞci, pewną liczbą punktów
zaufania w skali 0 – 5. Dla nowo poznanej osoby, w przypadku gdy
wraĪenia są pozytywne, liczba punktów wynosi na ogóá 2. W momencie gdy zdecydujesz siĊ poprosiü o cokolwiek, bez jednoczesnego
odwdziĊczenia siĊ jakimĞ dziaáaniem ze swojej strony, np. biznesem,
pomocą lub kontaktem, od puli kredytu zostaje odjĊty 1 punkt lub
0,5 punktu, jeĞli proĞba jest drobna. W przypadku gdy jednak dasz
radĊ siĊ odwdziĊczyü w jakikolwiek równowaĪny sposób, pula twoich
punktów u danej osoby moĪe wzrosnąü do 3 itd. Staraj siĊ uzyskaü
jak najwiĊcej punktów kredytu. Maáa 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
MoĪna polecaü osoby telefonicznie oraz w rozmowie osobistej. Ten
drugi sposób rekomendacji, w trakcie rozmowy twarzą w twarz,
wydaje siĊ áatwiejszy. JeĞli zaleĪy ci na poleceniu kogoĞ znajomego
do firmy, z której wáaĞcicielem lub przedstawicielem wáaĞnie rozmawiasz, zastosuj siĊ do tego, co napisaliĞmy wczeĞniej: interesuj siĊ
rozmówcą, zadawaj mu pytania. MoĪna to robiü np. na przemian
— trochĊ tematów bardziej osobistych, trochĊ biznesowych, trochĊ
pytaĔ odnoĞnie do bieĪących wydarzeĔ i trochĊ o tym, jaki te wydarzenia mają lub mogą mieü wpáyw na jego firmĊ. ZaleĪnie od przebiegu rozmowy staraj siĊ wyszukaü obszary, w których moĪesz pomóc
osobiĞcie lub przez osoby z twojej sieci. Poprzez doĞwiadczenie
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znajdziesz wáasny styl rozmowy. WiĊkszoĞü naszych kontaktów to
osoby, o których juĪ wiemy, Īe bardzo dobrze obsáugują klientów
— zwáaszcza z polecenia. Sugerujemy, abyĞ i ty dowiedziaá siĊ, jak
wygląda obsáuga klienta wĞród twoich znajomych. PamiĊtaj, Īe polecając kogoĞ, káadziesz na szali swoją reputacjĊ, wiĊc staraj siĊ
promowaü tylko osoby sprawdzone i wiarygodne. Wielu znanych
nam przedsiĊbiorców naleĪy do rozmaitych organizacji biznesowych,
które gromadzą ludzi opierających swoją sprzedaĪ w duĪej mierze
na poleceniach, i po prostu nie staü ich na kiepską obsáugĊ. Wiedzą,
Īe jeĞli chcą byü polecani, muszą daü z siebie wszystko, muszą byü
profesjonalistami.

4.1.3. Kilka dodatkowych wskazówek
na temat polecania
Rekomendując czyjeĞ produkty/usáugi, pamiĊtaj o kilku drobiazgach,
które wyróĪniają profesjonalne polecenia.
1. Nie nazywaj poleceniem biznesowym prostego informowania
i ogáaszania czegoĞ lub dawania znaü innym o bieĪących sprawach, eventach, konferencjach, prelekcjach itp.
2. Unikaj przekazywania kontaktu bez moĪliwoĞci powoáywania
siĊ na twoje nazwisko. To nie jest polecenie biznesowe.
3. Nie polecaj jednej firmie paru osób z tej samej profesji — to moĪe
spowodowaü rozmaite nieporozumienia czy nawet problemy,
a w konsekwencji nadszarpnąü twoją wiarygodnoĞü. JeĞli te osoby
bĊdą musiaáy siĊ Ğcigaü i konkurowaü ze sobą w uzyskaniu
kontraktu, bĊdzie to dla nich to samo co konkurowanie na rynku.
JeĪeli znajdą siĊ w takiej sytuacji przez ciebie, póĨniej mogą nie
chcieü juĪ obsáugiwaü biznesów z twoich poleceĔ.
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