Tytuł oryginału: Everybody Wins: The Story and Lessons Behind RE/MAX
Tłumaczenie: Magda Witkowska
ISBN: 978-83-246-7280-6
Copyright © 2005 by Linkage, Inc. All rights reserved.
Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
All rights reserved. This translation published under license with the original
publisher John Wiley & Sons, Inc.
Translation copyright © 2013 by Helion S.A.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning,
or otherwise, without eitherthe prior written permission of the Publisher.
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.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/zkorzy
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
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)
Printed in Poland.
• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

SPIS TRE¥CI

PodziÚkowania

7

Przedmowa

11

Wprowadzenie

17

Radykalny pomysï dzielenia siÚ korzyĂciami,
który dokonaï przewrotu w branĝy

35

Rozdziaï 2

Kaĝdy, kto powiedziaï „tak”

61

Rozdziaï 3

Czym siÚ tak naprawdÚ zajmujemy?

95

Rozdziaï 4

Jedno polano sïabo siÚ pali

121

Rozdziaï 5

Przywództwo w stylu Shackletona

157

Rozdziaï 6

Orïy nie latajÈ w stadach

203

Rozdziaï 7

Tworzenie kultury realizacji projektów
metodÈ pociÈgu

229

Rozdziaï 8

Wznoszenie siÚ ponad tïumem

265

Rozdziaï 9

Projekt badawczy

303

Wyniki badañ

327

Realia amerykañskiej branĝy
obrotu nieruchomoĂciami

343

Zalecana lektura

356

Rozdziaï 1

Kup książkę

Poleć książkę

6

Kup książkę

Z KORZY¥CIk DLA WSZYSTKICH

Poleć książkę

ROZDZIA 1

RADYKALNY POMYS DZIELENIA SI}
KORZY¥CIAMI, KTÓRY DOKONA
PRZEWROTU W BRAN¿Y
Tworzenie marzenia

Kaĝde usprawnienie i kaĝda innowacja zaczynajÈ siÚ od pomysïu.
Pomysï stanowi jednak wyïÈcznie wyraz pewnej moĝliwoĂci —
niewielki zalÈĝek, który naleĝy pielÚgnowaÊ, rozwijaÊ, projektowaÊ, modyfikowaÊ, promowaÊ, testowaÊ, wdraĝaÊ i sprawdzaÊ.
(…) Niewdroĝony pomysï nie ma ĝadnej wartoĂci.
— Alan Robinson, Dean Schroeder, Ideas Are Free

M

Úĝczyzna siedzÈcy tamtego dnia w biurze nie mógï tego wiedzieÊ,
ale wïaĂnie miaï zostaÊ Ăwiadkiem wydarzeñ, które na zawsze
odmieniÈ branĝÚ obrotu poĂrednictwa w obrocie nieruchomoĂciami.
Nazywaï siÚ Jack Bradbury i byï czïowiekiem Van Schaacka. Tamtego
jesiennego poranka 1972 roku obrót nieruchomoĂciami pozostawaï
jeszcze w duĝej mierze dziaïalnoĂciÈ lokalnÈ, ewentualnie regionalnÈ.
W Denver w stanie Kolorado, zamoĝnym i bïyskawicznie rozwijajÈcym siÚ mieĂcie, marka Van Schaack cieszyïa siÚ zupeïnie niezïÈ pozycjÈ. Funkcjonowaïo tam okoïo tysiÈca maïych firm poĂredniczÈcych
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w handlu nieruchomoĂciami, które obsïugiwaïy co najwyĝej piÚÊ ofert
jednoczeĂnie, okoïo stu agencji Ăredniej wielkoĂci, z piÚÊ czy dziesiÚÊ
duĝych organizacji, które mogïy zaoferowaÊ wiÚcej niĝ piÚÊset nieruchomoĂci, oraz Van Schaack — niekwestionowany numer jeden.
Firma zresztÈ zachowywaïa siÚ stosownie do swojej pozycji w tej
hierarchii.
Jako lider firma Van Schaack posiadaïa najwiÚkszy udziaï w rynku
i najlepsze nieruchomoĂci w ofercie, przyciÈgaïa teĝ najlepszych agentów, których nazywano „luděmi Van Schaacka”. Firma zatrudniaïa
ludzi z wyĝszym wyksztaïceniem, o wyrafinowanych gustach, dobrze
ubranych i obytych. Wszyscy byli biali, po czterdziestce, piÚÊdziesiÈtce
lub szeĂÊdziesiÈtce; oczywiĂcie sami mÚĝczyěni. Mieszkali w piÚknych domach, jeědzili drogimi samochodami i naleĝeli do country
clubów. Ich ĝony grywaïy w golfa lub tenisa i udzielaïy siÚ na rzecz lokalnej spoïecznoĂci oraz aktywnie dziaïaïy w radach rodziców —
zawsze przecieĝ warto nawiÈzywaÊ znajomoĂci z innymi kobietami,
których mÚĝowie mogÈ kiedyĂ szukaÊ poĂrednika w obrocie nieruchomoĂciami. Osobista znajomoĂÊ wiele znaczyïa w przypadku nabycia lub zbycia najwaĝniejszego skïadnika majÈtku. Do dziĂ zresztÈ
wiele znaczy.
Jackowi Bradbury’emu towarzyszyï mÚĝczyzna, który równieĝ
pracowaï w firmie Van Schaack, ale którego nie moĝna by nazwaÊ
czïowiekiem Van Schaacka. Nazywaï siÚ Dave Liniger. Byï mïody,
miaï zaledwie dwadzieĂcia kilka lat. Pomimo wÈtïej budowy ciaïa
i niemal chïopiÚcej twarzy byï twardy i silny. Przywodziï na myĂl
zawodnika uczelnianej druĝyny futbolowej, który z racji budowy
ciaïa nie ma szans na grÚ w lidze zawodowej, ale potrafi rozkwasiÊ
nos kaĝdemu, nawet potÚĝniejszemu od siebie graczowi, który stanie mu na drodze. Miaï krótko przyciÚte wïosy, jak gdyby wïaĂnie
wypuszczono go do cywila — co zresztÈ faktycznie nastÈpiïo, tyle ĝe
juĝ parÚ lat wczeĂniej. Miaï ĝonÚ i trójkÚ maïych dzieci, brakowaïo
mu jednak wyrafinowania, ogïady i wyksztaïcenia charakterystycznego dla innych agentów. Liniger przerwaï studia i przez kilka lat imaï siÚ
róĝnych zajÚÊ. Bardzo ciÚĝko pracowaï, ale niewiele udaïo mu siÚ
osiÈgnÈÊ. Wtedy odkryï, ĝe znakomicie radzi sobie ze sprzedaĝÈ nieruchomoĂci. W firmie Van Schaack osiÈgaï zupeïnie dobre wyniki,
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a mimo to niekiedy doprowadzaï Jacka Bradbury’ego do szaïu. Czasami w niedzielÚ Dave przyjeĝdĝaï do pracy na motocyklu, ubrany
w dĝinsy i T-shirt. OczywiĂcie miaïo to miejsce o szóstej rano i po
kilku godzinach pracy przy biurku Liniger zawsze zdÈĝyï siÚ przebraÊ
w garnitur jeszcze przed spotkaniem z klientem, niemniej ludzie Van
Schaacka nie zachowywali siÚ w ten sposób. Dave Liniger miaï w sobie
zapaï, gïód i energiÚ, czym zaskakiwaï nieco dojrzaïych, sytych i eleganckich ludzi Van Schaacka. Dave miaï teĝ pomysï, który miaï juĝ
na zawsze poïoĝyÊ kres ich wygodnemu ĝyciu w country clubach.
Pod wieloma wzglÚdami Jack Bradbury stanowiï dla Dave’a Linigera
wzór do naĂladowania. Byï inteligentny, obyty, udaïo mu siÚ dotrzeÊ
na sam szczyt. Dobrze traktowaï swoich agentów, przez co cieszyï
siÚ ich szacunkiem. Liniger nie pasowaï do kultury firmy Van Schaack, nie przeszkadzaïo mu to jednak darzyÊ Bradbury’ego szczerym
podziwem. SiedzÈc w gabinecie Bradbury’ego, Liniger z trudem opanowywaï entuzjazm wobec swojego nowego pomysïu. W jego gïowie
dosïownie roiïo siÚ od nowych koncepcji, a zapaï do dziaïania niemal
tryskaï mu uszami. ¿ywiï gïÚbokie przekonanie, ĝe Bradbury zrozumie jego wizjÚ i bezzwïocznie rzuci siÚ do jej realizacji. Jego koncepcja
opieraïa siÚ na niepodwaĝalnej logice. PrzedsiÚwziÚcie Linigera musiaïo siÚ powieĂÊ, poraĝka w ogóle nie wchodziïa w rachubÚ. DziaïalnoĂÊ na rynku nieruchomoĂci miaïa charakter lokalny — i to miaïo
siÚ nigdy nie zmieniÊ, Liniger sÈdziï jednak, ĝe firma mogïaby z powodzeniem rozpoczÈÊ ekspansjÚ na skalÚ globalnÈ i stworzyÊ najwiÚkszÈ na Ăwiecie sieÊ obrotu nieruchomoĂciami. Wymagaïo to jedynie
odpowiedniego systemu, skupienia na odpowiednich rzeczach i odpowiedniego marzenia. Kilka dni wczeĂniej Liniger doznaï olĂnienia,
dziÚki któremu zrozumiaï, jak powinien wyglÈdaÊ taki system, na czym
naleĝy siÚ koncentrowaÊ i o czym powinno siÚ marzyÊ.
Pomysï pojawiï siÚ w jego gïowie doĂÊ nagle, ale nie wziÈï siÚ tak
zupeïnie znikÈd. Przez kilka poprzednich lat Liniger uczyï siÚ sprzedawaÊ, a potem zostaï jednym ze skuteczniejszych sprzedawców. Pracowaï w kilku agencjach nieruchomoĂci, miaï wiÚc okazjÚ uwaĝnie
przyjrzeÊ siÚ tej branĝy. Stopniowo zaczynaï dostrzegaÊ jej najwiÚkszy bïÈd i — podobnie jak wszyscy inni wizjonerzy — zaczÈï siÚ zastanawiaÊ nad tym, dlaczego dotychczas nikt nic z tym nie zrobiï.
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Wszystkie firmy na rynku realizowaïy praktycznie ten sam model
biznesowy. Róĝniïy siÚ miÚdzy sobÈ wyïÈcznie rozmiarami, reputacjÈ
oraz klasÈ swoich agentów. JednoczeĂnie w ujÚciu Ărednim agent z Van
Schaacka otrzymywaï takÈ samÈ prowizjÚ jak agent z najmniej liczÈcej
siÚ firmy w mieĂcie — wynosiïa ona 50 procent. WiÚkszoĂÊ agentów
nie miaïa z tym problemu, dopóki nie uĂwiadomiïa sobie, ĝe musi oddawaÊ poïowÚ swojego dochodu (uzyskanego dziÚki swoim kontaktom,
ciÚĝkiej pracy i umiejÚtnoĂciom w zakresie sprzedaĝy) firmie, która tak
naprawdÚ niewiele daje w zamian. Liniger rozumiaï, ĝe agenci nieruchomoĂci podobnie jak wszyscy inni przedsiÚbiorczy ludzie, chcieliby
zarabiaÊ jak najwiÚcej. Naleĝaïo teĝ wziÈÊ pod uwagÚ, ĝe do pracy
motywowaïy ich nie tylko pieniÈdze. Co do zasady, agenci nieruchomoĂci starali siÚ rozwijaÊ i osiÈgaÊ sukces. JeĂli nie mogli tego dokonaÊ sami, chÚtnie korzystali z pomocy i okazji do nauki. Potrzebowali
zatem nauczycieli, trenerów i prelegentów specjalizujÈcych siÚ w dziedzinie motywacji, którzy mogliby im pomóc odnosiÊ sukcesy. Krótko
mówiÈc, zaleĝaïo im na narzÚdziach, które wspomagaïyby osiÈganie
sukcesu oraz zapewniaïy samodzielnoĂÊ i swobodÚ w maksymalnym
wykorzystywaniu nadarzajÈcych siÚ okazji. Tradycyjne firmy z branĝy
nieruchomoĂci w ogóle nie interesowaïy siÚ tymi potrzebami swoich
agentów. Interesowaïo je tylko ich 50 procent, najlepiej uzyskane
jak najmniejszym nakïadem siï.

ZaklÚty krÈg
Niezadowolenie agentów z takiej postawy pracodawców skutkowaïo
powstaniem w branĝy nieruchomoĂci czegoĂ, co moĝna by nazwaÊ
zaklÚtym krÚgiem. Bariery wejĂcia nie naleĝaïy w tej branĝy do wysokich. Na poczÈtku lat siedemdziesiÈtych za mniej wiÚcej tysiÈc dolarów miesiÚcznie poĂrednik mógï wynajÈÊ ïadne biuro o powierzchni od
50 do 60 metrów kwadratowych, opïaciÊ usïugÚ automatycznej sekretarki i dwie linie telefoniczne, a nawet zatrudniÊ sekretarkÚ na póï
etatu. Agenci nie kosztowali duĝo, poniewaĝ ich wynagrodzenie sprowadzaïo siÚ do czÚĂci prowizji. WiÚkszoĂÊ poĂredników przyjmowaïa
kaĝdego, kto siÚ nawinÈï — znajomych, sÈsiadów, ale teĝ przypadkowych ludzi, którzy porzucili dotychczasowÈ pracÚ i szukali czegoĂ
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nowego. W branĝy obowiÈzywaïa ogólna zasada, ĝe jeĂli wypróbuje siÚ
dostatecznie duĝo ludzi, znajdzie siÚ wĂród nich ktoĂ, kto siÚ utrzyma.
NaprawdÚ niewielu wïaĂcicieli biur inwestowaïoby choÊby nieduĝe
kwoty w szkolenia, dziÚki którym agenci mogliby odnosiÊ wiÚksze
sukcesy. ¥wieĝo upieczony agent musiaï zatem sam nauczyÊ siÚ swojego rzemiosïa i we wïasnym zakresie zapoznaÊ siÚ z jego poszczególnymi elementami, takimi jak oszacowanie wartoĂci nieruchomoĂci, tajniki
kredytów hipotecznych, finansowanie czy ubezpieczenia. Musiaï
teĝ samodzielnie opanowaÊ zasady postÚpowania z rzeczoznawcami
i kredytodawcami — a przecieĝ nie otrzymywaï ĝadnej staïej pensji,
z której mógïby siÚ w tym czasie utrzymaÊ. Oprócz tego liczyïa siÚ jeszcze sama sztuka sprzedaĝy. Agent musiaï siÚ nauczyÊ, gdzie szukaÊ
klientów i jak z nimi rozmawiaÊ. Musiaï wiedzieÊ, co ma najwiÚksze
znaczenie dla danej spoïecznoĂci. Musiaï równieĝ sprawnie poruszaÊ
siÚ po okolicy, odróĝniaÊ ulice od alei i wiedzieÊ, czy dana nieruchomoĂÊ znajduje siÚ w pobliĝu szkoïy, zbiornika wodnego lub kïadki nad
ruchliwÈ arteriÈ komunikacyjnÈ. Okres nauki trwaï zwykle od szeĂciu
do dwunastu miesiÚcy. W tym czasie agenci nie uzyskiwali ĝadnych
Ărodków na przetrwanie. WïaĂnie dlatego w branĝy dominowali wówczas starsi biali mÚĝczyěni, którzy zakoñczyli juĝ karierÚ w sektorze publicznym lub w wojsku albo sprzedali wïasne firmy. Oni dysponowali
wystarczajÈcymi zapasami gotówki, aby przetrwaÊ okres zdobywania
umiejÚtnoĂci niezbÚdnych do tego, aby zaczÈÊ zarabiaÊ w nieruchomoĂciach.
W miarÚ nabierania doĂwiadczenia zadanie agenta stawaïo siÚ
ïatwiejsze. Dotychczasowi klienci, o ile tylko zostali obsïuĝeni na przyzwoitym poziomie, wykazywali siÚ niesamowitÈ lojalnoĂciÈ. Gdy dotychczasowi klienci zaczynali polecaÊ go znajomym, agent mógï nieco
zmniejszyÊ nakïady na reklamÚ i nie musiaï juĝ z takÈ intensywnoĂciÈ
podejmowaÊ prób nawiÈzania kontaktu z potencjalnymi klientami zupeïnie „w ciemno”. Osoby zainteresowane zakupem domu zaczynaïy
siÚ same zgïaszaÊ do jego biura, z gotówkÈ w rÚku. W tym momencie
agent zaczynaï kwestionowaÊ system, którego byï trybikiem. Skoro to
on pozyskiwaï potencjalnych klientów dziÚki swoim znajomoĂciom
i poleceniom, to dlaczego musiaï oddawaÊ firmie poïowÚ zarobionej
prowizji? Skoro odniósï sukces zupeïnie sam, dlaczego miaïby wy-
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kazywaÊ siÚ lojalnoĂciÈ wobec marki, pod której szyldem pracowaï?
Dlaczego nie miaïby zmieniÊ pracodawcy albo zaïoĝyÊ wïasnej firmy?
Zatrudniïby w niej paru kumpli i sam zaczÈïby pobieraÊ poïowÚ od ich
prowizji.
Przed tym krokiem agentów powstrzymywaï gïównie strach. Nie
wszyscy byli wystarczajÈco twardzi, by przetrwaÊ. Naleĝy podkreĂliÊ,
ĝe oĂmiu na dziesiÚciu agentów rezygnowaïo juĝ w pierwszym roku
i nie przedïuĝaïo licencji. Liniger miaï ĂwiadomoĂÊ, ĝe w oczach tych
dwóch, którzy przeĝyli pierwszy rok, firmy takie jak Van Schaack stanowiïy duĝÈ atrakcjÚ. Van Schaack kïadï bardzo duĝy nacisk na szkolenia i prowadziï dziaïalnoĂÊ w sposób niezwykle nowoczesny. Co wiÚcej,
z uwagi na reputacjÚ, markÚ i udziaï firmy w rynku to wïaĂnie do niej
zwracali siÚ sprzedawcy najbardziej atrakcyjnych nieruchomoĂci. Potencjalny klient byï zdecydowanie bardziej skïonny sprzedawaÊ swój dom
za poĂrednictwem firmy Van Schaacka niĝ jakiekolwiek innej, o której
nigdy nawet nie sïyszaï. Firma Van Schaack dysponowaïa wiÚc licznymi
atutami, brakowaïo jej jednak najwaĝniejszego elementu ukïadanki.
Podobnie jak wszystkie inne agencje, Van Schaack nie rozumiaïa,
ile mogïaby zyskaÊ, gdyby zapewniïa swoim pracownikom swobodÚ
w zakresie rozwoju i odnoszenia sukcesów. Z najlepszymi agentami,
ĂwietnÈ markÈ i wïaĂciwym systemem firma taka jak Van Schaack
byïaby nie do zatrzymania.
Liniger zdawaï sobie z tego wszystkiego sprawÚ, poniewaĝ w swojej
karierze zgromadziï nieco inne doĂwiadczenie niĝ pozostali pracownicy
Van Schaacka. Sprzedaĝy uczyï siÚ w sposób najtrudniejszy z moĝliwych, czyli ponoszÈc poraĝkÚ za poraĝkÈ. Nie naleĝaï do tych dwóch
na dziesiÚciu pracowników, u których sukces goniï sukces i którzy caïy
czas awansowali w organizacyjnej hierarchii. Naleĝaï do tych oĂmiu
na dziesiÚciu, którzy powinni pójĂÊ za gïosem rozsÈdku i daÊ sobie
spokój. Liniger nie dawaï jednak za wygranÈ. Do kaĝdej nowej poraĝki podchodziï jak do inspirujÈcego wyzwania, aĝ wreszcie zrozumiaï,
w jaki sposób naleĝy coĂ robiÊ skutecznie. GdzieĂ po drodze uĂwiadomiï sobie coĂ równie waĝnego — owszem, pieniÈdze zarobione dziÚki
sfinalizowanej transakcji bardzo go cieszyïy, jednak w jego wnÚtrzu
dziaïo siÚ o wiele wiÚcej. PrzyjemnoĂÊ sprawiaïo mu otwieranie siÚ na
drugÈ osobÚ i poszukiwanie sposobów na zaspokojenie jej potrzeb.
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Lubiï uczucie towarzyszÈce podnoszeniu kompetencji i wzrostowi
pewnoĂci siebie. PieniÈdze nie byïy dla niego celem samym w sobie,
lecz raczej marchewkÈ, uïatwiajÈcÈ dÈĝenie do samorozwoju. Liniger
zrozumiaï, ĝe ludzie, którzy spodziewajÈ siÚ wiÚkszej nagrody za swoje
wysiïki, starajÈ siÚ coraz bardziej i bardziej. OdbierajÈc agentom 50
procent ich wynagrodzenia, firmy niejako odbieraïy im poïowÚ motywacji i woli walki.
O ileĝ lepiej by byïo z punktu widzenia motywacji, gdyby agenci
zatrzymywali 100 procent swojej prowizji, a w zamian odprowadzali do
firmy staïÈ miesiÚcznÈ opïatÚ. PochylajÈc siÚ w fotelu, Liniger wyjaĂniaï swojÈ koncepcjÚ Bradbury’emu. Wszystko zasadzaïo siÚ na zaïoĝeniu, z którym Liniger po raz pierwszy zetknÈï siÚ w Arizonie, gdzie
pracowaï w firmie Realty Executives. Firma dziaïaïa wedïug niezwykle
prostej formuïy, która sprowadzaïa siÚ do tego, ĝe udostÚpniaïa agentom freelancerom swojÈ markÚ, pewne usïugi w zakresie obsïugi dziaïalnoĂci oraz licencjÚ na obrót nieruchomoĂciami. OczywiĂcie Liniger
w peïni zdawaï sobie sprawÚ, ĝe pomysï pozostawienia agentom 100
procent prowizji sam w sobie nie zrewolucjonizuje branĝy. Jednak
koncepcja kryjÈca siÚ za tym pomysïem miaïa w sobie wielki potencjaï,
zwïaszcza w zestawieniu z filozofiÈ firmy pokroju Van Schaacka. Bradbury skinÈï gïowÈ, jak gdyby faktycznie dojrzaï jakiĂ skrawek wizji,
którÈ kreĂliï przed nim Liniger. Dave kontynuowaï, usiïujÈc nie mówiÊ
zbyt szybko.
Firma Realty Executives byïa de facto spóïdzielniÈ bez ĝadnej renomy. Van Schaack tymczasem znajdowaï siÚ na Ăwieczniku i mógï siÚ
poszczyciÊ ĂwietnÈ reputacjÈ, przeszkolonymi pracownikami oraz procesami kontroli jakoĂci. Co wiÚcej, z racji swoich rozmiarów firma
posiadaïa teĝ duĝy udziaï w rynku oraz moĝliwoĂÊ prowadzenia grupowej reklamy. Na przykïad miejsce na billboardach mogïa kupowaÊ
z duĝymi rabatami. Korzystaïa w szerokim zakresie z usïug prasy i dysponowaïa silnÈ markÈ. Byïa to firma przez duĝe F. Liniger przyznaï
nawet w rozmowie z Bradburym, ĝe wïaĂnie z tych powodów wydawaïa
mu siÚ tak bardzo atrakcyjna. Bradbury wiedziaï zresztÈ, ĝe Liniger
Ăwietnie sobie wczeĂniej radziï jako niezaleĝny sprzedawca, ale chciaï
czegoĂ wiÚcej. Chciaï wspóïtworzyÊ coĂ wielkiego i ekscytujÈcego.
Chciaï zdobyÊ pozycjÚ, chciaï naleĝeÊ do klubu. W gïÚbi duszy zdawaï
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sobie jednak sprawÚ, ĝe do tego klubu nie naleĝy i ĝe to siÚ nigdy
nie zmieni. Na szczÚĂcie nie utrudniaïo mu to dostrzegania moĝliwoĂci,
które ten klub oferowaï — zwïaszcza w zestawieniu z koncepcjÈ, która
mogïa na zawsze odmieniÊ caïÈ branĝÚ.
„Nie rozumiesz? — pytaï Bradbury’ego — Który agent zatrudniony w najlepszej i najbardziej prestiĝowej firmie nie zaharowywaïby
siÚ na ĂmierÊ, gdyby otrzymywaï 100 procent prowizji od swoich transakcji? Dlaczego najlepsi agenci Ăwiata mieliby w ogóle chcieÊ pracowaÊ dla innej firmy? Dlaczego taka firma nie miaïaby siÚ rozrosnÈÊ
do rozmiarów, które zapewniïyby jej dominacjÚ na rynku nie tylko
w Denver, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na caïym Ăwiecie?”.
Jack Bradbury uwaĝnie siÚ temu przysïuchiwaï. Nawet jeĂli nie
potrafiï w peïni tego dostrzec, musiaï choÊby czÚĂciowo wyczuwaÊ
potencjaï tkwiÈcy w marzeniu Dave’a. Liniger staraï siÚ, jak mógï, ale
nie udaïo mu siÚ oczarowaÊ Bradbury’ego tÈ — jakby nie byïo — radykalnÈ wizjÈ. Bradbury po prostu tego nie widziaï. Liniger opuĂciï
wiÚc jego gabinet z frustrujÈcym przekonaniem, ĝe nie zdoïaï dostatecznie skutecznie wyjaĂniÊ, co mu konkretnie chodzi po gïowie. Nie
straciï jednak wiary w sïusznoĂÊ samego pomysïu.
Nie zrezygnowaï teĝ z prezentowania go innym przedstawicielom
firmy. Przy kaĝdej nadarzajÈcej siÚ okazji informowaï najwaĝniejszych
ludzi, ĝe model firmy spóïdzielni, podpatrzony przez niego w Arizonie,
dobrze siÚ sprawdzaï i ĝe w zestawieniu z atutami firmy Van Schaack
mógïby doprowadziÊ do powstania najwiÚkszej na Ăwiecie firmy specjalizujÈcej siÚ w obrocie nieruchomoĂciami. JeĂli nawet ktoĂ zgodziï
siÚ go wysïuchaÊ, Ămiaï siÚ potem z jego naiwnoĂci. Gdy Liniger
stwierdziï w koñcu, ĝe nic w ten sposób nie wywalczy, postanowiï
zrezygnowaÊ ze swojej jakĝe prestiĝowej i komfortowej pracy. ChoÊ poza
swoim marzeniem i determinacjÈ miaï niewiele, przystÈpiï do budowy
wïasnej organizacji.
Ludzie Van Schaacka nie byli w stanie pojÈÊ jego marzenia z kilku
powodów. Wszyscy byli po czterdziestce, piÚÊdziesiÈtce lub szeĂÊdziesiÈtce. Odnosili duĝe sukcesy i odczuwali silnÈ awersjÚ do wszelkich
nowych pomysïów — zarówno tych zwiÈzanych z przedsiÚbiorczoĂciÈ,
jak i wszystkich innych. Nie mieli powodów do powÈtpiewania w system, który sami wtedy tworzyli. Podobnie jak wszystkie inne dinozaury
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u zarania nowej ery, ĝyli w samozadowoleniu i zupeïnym braku ĂwiadomoĂci nadchodzÈcych zmian. Liniger byï dla nich po prostu dzieciakiem, naiwnym dzieciakiem. Nie brakowaïo mu entuzjazmu, nie miaï
jednak ich ogïady i wyrafinowania. Nawet nie zdawali sobie sprawy,
jak bardzo radykalny charakter miaï jego pomyï — byÊ moĝe dlatego,
ĝe wtedy jeszcze sam Liniger nie zdawaï sobie z tego sprawy. Opracowany przez niego model postawiï caïÈ branĝÚ na gïowie, zwïaszcza
w takich kwestiach jak sposób funkcjonowania, dÈĝenie do sukcesu czy
toĝsamoĂÊ klientów.
To byïa rewolucja na miarÚ Kopernika, choÊ sam Liniger — zdeterminowany i prostolinijny dzieciak bez wyĝszego wyksztaïcenia,
a jedynie niezwykle inteligentny i z bezgranicznÈ wiarÈ we wïasne moĝliwoĂci — niezbyt przypominaï Kopernika.

Jak rodziï siÚ pomysï
Aby lepiej zrozumieÊ, jak Liniger mógï wpaĂÊ na tego rodzaju pomysï,
warto poznaÊ nieco jego historiÚ. Pozorny brak ogïady i elegancji mógï
zwieĂÊ postronnego obserwatora, w rzeczywistoĂci jednak Liniger byï
nieoszlifowanym diamentem. Przypominaï nieco swoich osobistych
bohaterów, postacie z ksiÈĝek o Dzikim Zachodzie autorstwa Louisa
L’Amoura. Kto przeczytaï od deski do deski jednÈ z ksiÈĝek tego autora, prawdopodobnie zauwaĝyï, ĝe styl tekstu z czasem ulega zmianie.
Duĝa czÚĂÊ tych historii na poczÈtku jest pisana jÚzykiem na poziomie
czwartej lub piÈtej klasy szkoïy podstawowej. W tych fragmentach
moĝna czÚsto trafiÊ na monolog jakiegoĂ rewolwerowca czy szeryfa
z okresu, gdy miaï on na przykïad dwanaĂcie lat. Prostota historii
wciÈga czytelnika, który pod koniec ksiÈĝki ze zdumieniem stwierdza,
ĝe narrator — ta sama osoba, choÊ starsza, mÈdrzejsza i z wiÚkszymi
sukcesami — staï siÚ mÈdrym i elokwentnym czïowiekiem, sporo
przeszedï oraz odebraï od ĝycia wiele istotnych lekcji. Pod wieloma
wzglÚdami w takich samych ramach moĝna osadziÊ historiÚ Dave’a
Linigera i firmy RE/MAX.
Liniger wychowaï siÚ na rodzinnej farmie w Marion w stanie Indiana. Jego rodzice prowadzili niewielkÈ firmÚ w miasteczku, wiÚc
wiÚkszoĂÊ swojej ziemi dzierĝawili innym farmerom. Sami zostawili
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sobie jakieĂ cztery hektary otoczone lasem. Latem, dwa razy w tygodniu,
Liniger musiaï kosiÊ te cztery hektary za pomocÈ kosiarki spalinowej,
którÈ caïymi godzinami pchaï tam i z powrotem. Praca fizyczna i szeroko pojÚta pracowitoĂÊ stanowiïy element rodzinnej etyki. Podobnie
jak inni chïopcy ze ¥rodkowego Zachodu, Dave naleĝaï do harcerstwa. SporÈ czÚĂÊ wolnego czasu poĂwiÚcaï na wpatrywanie siÚ w pola
kukurydzy oraz soi i rozmyĂlanie o tym, ĝe Ăwiat musi przecieĝ oferowaÊ coĂ wiÚcej niĝ tylko to. Za swoich idoli uwaĝaï Tarzana i Johna
Wayne’a. Lubiï kowbojów, ĝoïnierzy i pilotów myĂliwców. Powtarzaï
teĝ rodzicom: „Jak tylko skoñczÚ osiemnaĂcie lat, znikam stÈd”.
Jako dziecko wykazywaï siÚ ponadprzeciÚtnÈ inteligencjÈ i Ăwietnie radziï sobie w testach, byï jednak niedojrzaïy. Zamiast nieco go
przystopowaÊ, rodzice posïali go do szkoïy juĝ w wieku piÚciu lat.
Niewiele go tam interesowaïo, wiÚc z reguïy jechaï na trójach. PiÈtki
zbieraï tylko wówczas, gdy coĂ zainteresowaïo go na tyle, by w ogóle
zaczÚïo go obchodziÊ. Rodzice nieustannie karcili go za takie podejĂcie
do nauki, ale jemu po prostu brakowaïo samodyscypliny, by wytrwaÊ
nad czymĂ, co go w ogóle nie interesowaïo. Dave wykazywaï siÚ natomiast ponadprzeciÚtnÈ zaradnoĂciÈ. Juĝ od bardzo mïodych lat
podejmowaï kaĝdÈ drobnÈ pracÚ, jakÈ znalazï. Kosiï trawniki, ciÈï
blachÚ w arkuszach, roznosiï gazety, a nawet opiekowaï siÚ dzieÊmi.
Jedno wiedziaï na pewno — chciaï siÚ dorobiÊ duĝego majÈtku.
GdzieĂ w tamtym okresie, prawdopodobnie w wieku szesnastu lat,
przeczytaï ksiÈĝkÚ MyĂl i bogaÊ siÚ Napoleona Hilla. Liniger przez caïe
swoje ĝycie byï wïaĂciwie samoukiem. Pochïaniaï ksiÈĝki bez opamiÚtania i w kaĝdej z nich znajdowaï jakiĂ jeden lub dwa genialne pomysïy
warte zastosowania w praktyce. KsiÈĝka Napoleona Hilla byïa pierwszÈ z wielu, które wywarïy na niego duĝy wpïyw. Do przekonania trafiï
mu szczególnie poglÈd Hilla, zgodnie z którym umysï czïowieka moĝe
osiÈgnÈÊ wszystko to, co tylko potrafi wymyĂliÊ i w co zdoïa uwierzyÊ.
Niestety mïodemu Linigerowi brakowaïo czegoĂ wystarczajÈco konkretnego, do czego mógïby dÈĝyÊ. Poniewaĝ wczeĂnie zaczÈï szkoïÚ,
wczeĂniej poszedï teĝ na studia — miaï wówczas zaledwie siedemnaĂcie lat. W ten sposób jednak uwolniï siÚ od nadzoru, który wczeĂniej
sprawowali nad nim rodzice i nauczyciele ze szkoïy Ăredniej. Jako ĝe
brakowaïo mu jakiejkolwiek samodyscypliny, bïyskawicznie narobiï
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sobie zalegïoĂci. Pierwszy semestr zaliczyï tylko warunkowo. Byï to
dla niego solidny zimny prysznic, obiecaï wiÚc sobie, ĝe w drugim semestrze nie wyĂciubi nosa z ksiÈĝek. Przez jakiĂ czas wytrwaï w tym postanowieniu, ale potem znowu straciï zainteresowanie naukÈ. UĂwiadomiï
sobie wtedy, ĝe brakuje mu dyscypliny, poniewaĝ brakuje mu celu.
CzÚĂÊ dzieciaków pilnie studiowaïa po to, aby zostaÊ lekarzami czy
prawnikami, on natomiast nie miaï ĝadnej konkretnej wizji swojej
przyszïoĂci. Wiedziaï jedynie, ĝe chce siÚ zajÈÊ dziaïalnoĂciÈ biznesowÈ.
Z braku lepszych pomysïów podjÈï pracÚ w firmie ojca. Byïa to typowa praca fizyczna — montowanie spryskiwaczy, prace hydrauliczne,
ciÚcie blachy — i Liniger szybko doszedï do wniosku, ĝe to nie dla niego. Chciaï byÊ biznesmenem, co wówczas objawiaïo siÚ chÚciÈ noszenia garnituru. Dave wychodziï wtedy z zaïoĝenia (które po kilku
latach miaï zupeïnie zmieniÊ), ĝe praca fizyczna byïa brudna, poniĝajÈca i Ăwiadczyïa o braku klasy. Chociaĝ gardziï samÈ pracÈ, zazdroĂciï
czÚĂci innych pracowników firmy ojca zainteresowania, jakim darzyli
swoje zajÚcie. Traktowali tÚ pracÚ jako sposób na realizacjÚ swojej kariery zawodowej. Liniger, którego interesowaïy polowania, wÚdkarstwo
i dziewczyny (w tej kolejnoĂci), najzwyczajniej w Ăwiecie nie potrafiï
siÚ w tym odnaleěÊ.
Jak twierdzÈ ludzie, którzy ukoñczyli szkoïÚ ulicy, uczyÊ naleĝy siÚ
na cudzych bïÚdach, poniewaĝ ĝycie jest za krótkie, aby wszystkie te
bïÚdy popeïniÊ samemu. Liniger znajdowaï siÚ tymczasem na najlepszej drodze do tego, aby podwaĝyÊ to twierdzenie. ¿yï z rozmachem
i tak samo siÚ bawiï. Pewnego dnia poznaï na strzelnicy piÚknÈ mïodÈ
kobietÚ, która póěniej zostaïa jego ĝonÈ. Oboje pochodzili z maïych
miast, byli w podobnym wieku i oboje uwielbiali przygody. Kiedy ona
zaszïa w ciÈĝÚ, Liniger wstÈpiï do wojska, liczÈc na zaszczytne zajÚcie
sanitariusza. Niestety byï to akurat rok 1968 i armia potrzebowaïa
przede wszystkim szeregowych ĝoïnierzy, których mogïaby wysïaÊ do
Wietnamu. Liniger przeszedï podstawowe przeszkolenie, a nastÚpnie
zostaï wysïany za ocean. Napisaï stamtÈd list do rodziców, w którym
ĝartowaï, ĝe bez wzglÚdu na to, jak ěle to wyglÈda od nich z domu,
Wietnam to bez wÈtpienia miejsce lepsze niĝ Indiana. Czarny humor
czarnym humorem, ale dla Linigera to byïo naprawdÚ lepsze miejsce.
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OglÈdaï tam Ămigïowce, czoïgi i karabiny — znalazï przygodÚ, której
szukaï przez caïe ĝycie.
Tak czy owak, to, ĝe miaï ĝonÚ i dziecko, wiele w jego ĝyciu zmieniïo. Musiaï utrzymaÊ rodzinÚ, co okazaïo siÚ nieïatwym zadaniem.
Zarabiaï 99 dolarów miesiÚcznie podstawowej pensji, a otrzymywaï
dodatkowo 33 dolary, poniewaĝ ĝywiï siÚ poza bazÈ. Ècznie dawaïo
mu to co miesiÈc 132 dolary. W firmie ojca zarabiaï 4,5 dolara na godzinÚ. Teraz wychodziïo ponad dwukrotnie mniej, a jeszcze pojawiïa
siÚ rodzina. ¿oïnierze majÈcy rodziny nie otrzymywali z tego tytuïu
ĝadnych dodatków. W wojsku mówiïo siÚ, ĝe gdyby Wujek Sam chciaï,
aby ktoĂ miaï ĝonÚ, to ĝona ta pochodziïaby z przydziaïu. Liniger postanowiï jednak, ĝe nie zniĝy siÚ do pobierania zasiïku i jakoĂ zadba
o to, aby jego rodzina miaïa za co ĝyÊ.
Popeïniï równieĝ pewien powaĝny bïÈd ĝyciowy — nie zgodziï siÚ
na to, aby jego ĝona poszïa do pracy. Jego matka nigdy nie pracowaïa,
a mimo to ojciec radziï sobie z utrzymaniem rodziny. Dave Liniger nie
wyobraĝaï sobie, by jego ĝona miaïa rano wychodziÊ z domu i zarabiaÊ na ich utrzymanie. W zwiÈzku z powyĝszym musiaï podjÈÊ trzy
róĝne zajÚcia na póï etatu. Codziennie o drugiej w nocy dostarczaï
gazety maïym gazeciarzom, wieczorami pracowaï na stacji benzynowej,
a dodatkowo w weekendy dorabiaï na tej samej stacji albo w kinie.
PieniÈdze otrzymywane od Amerykañskich Siï Powietrznych oraz
z trzech dodatkowych ěródeï dawaïy mu ïÈcznie nieco ponad 400 dolarów miesiÚcznie. Nie byïy to kokosy, ale na podstawowe potrzeby
wystarczaïo. Inne rodziny w podobnej sytuacji radziïy sobie inaczej.
Kobiety szïy do pracy, a dzieci do przedszkola, dziÚki czemu wszyscy
mieli nieco ïatwiej. Liniger spaï po trzy, cztery godziny dziennie i w rezultacie nieustannie dokuczaïo mu zmÚczenie. Sam nie miaï z ĝycia
nic, a jego rodzina ledwo wiÈzaïa koniec z koñcem, mimo to jakoĂ
udaïo mu siÚ kupiÊ dom za 10 450 dolarów. Wpïata wïasna wyniosïa
zaledwie 150 dolarów. Rok póěniej, po przeprowadzeniu podstawowych prac remontowych, Liniger sprzedaï tÚ nieruchomoĂÊ, zarabiajÈc
na tym 4000 dolarów. Innymi sïowy, na samym domu zarobiï niemal
tyle, ile pracujÈc w czterech miejscach przez caïy rok. KoĂci zostaïy
rzucone. Liniger postanowiï, ĝe zajmie siÚ nieruchomoĂciami i zostanie
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inwestorem. Tacy ludzie chodzÈ przecieĝ w garniturach, potrafiÈ zatroszczyÊ siÚ o rodzinÚ i zbijajÈ majÈtek.
Tamte przemyĂlenia znakomicie komponowaïy siÚ z treĂciÈ innej
ksiÈĝki, którÈ Liniger wówczas czytaï. Jej autorem byï listonosz, który
kupiï nieruchomoĂÊ w opïakanym stanie, wyremontowaï jÈ i sprzedaï
z zyskiem. Potem kupiï bliěniak i postÈpiï dokïadnie tak samo. Ostatecznie listonosz zostaï milionerem i napisaï ksiÈĝkÚ, w której wyjaĂniaï, jak tego dokonaï. Oprócz opisu strategii bogacenia siÚ ksiÈĝka
zawieraïa równieĝ praktyczne informacje na temat zarzÈdzania nieruchomoĂciami, wynajmu, pobierania czynszu i innych podobnych spraw.
Liniger przeczytaï jÈ od deski do deski i wyobraĝaï sobie, ĝe mógïby
wieĂÊ podobne ĝycie.
Latem 1969 roku zakoñczyï swojÈ zmianÚ w Wietnamie i wróciï do
Stanów. Razem z rodzinÈ zostaï przeniesiony na Arizona State University, który wówczas peïniï rolÚ oĂrodka szkolenia dla oficerów rezerwy
Amerykañskich Siï Powietrznych. Praca nie naleĝaïa do wymagajÈcych, dlatego teĝ Liniger postanowiï wcieliÊ w ĝycie swój plan. PrzystÈpiï
do kupowania domów. Potrafiï z takÈ pasjÈ i przekonaniem opowiadaÊ
o perspektywach zwiÈzanych z tym planem, ĝe przekonaï dziesiÚciu
oficerów do utworzenia grupy inwestycyjnej. Kaĝdy z nich wpïaciï do
wspólnej kasy po tysiÈc dolarów. Liniger otrzymaï za darmo jednÈ jedenastÈ udziaïów w tym przedsiÚwziÚciu. Poza tym miaï otrzymywaÊ
prowizje zarówno od nabywcy, jak i zbywcy nieruchomoĂci. Liniger
doskonale wiedziaï, co robi, wiÚc szybko wypracowaï 200-procentowy
zysk. Wszyscy na tym interesie zarobili, wiÚc wszyscy byli zadowoleni.
Aby obsïugiwaÊ te transakcje, Liniger zdobyï sobie licencjÚ agenta
w obrocie nieruchomoĂciami, tak naprawdÚ jednak nie chciaï wykonywaÊ tej pracy. Naleĝy przypomnieÊ, ĝe Liniger ĝywiï pewne bïÚdne
przekonania dotyczÈce tego zawodu, kojarzyï mu siÚ on bowiem
z ciÚĝkÈ, fizycznÈ i poniĝajÈcÈ pracÈ. Zdaniem Linigera poĂrednictwo
w obrocie nieruchomoĂciami byïo zajÚciem bez klasy — poszukiwanie
potencjalnych klientów i chodzenie od drzwi do drzwi wymagaïo duĝo
wysiïku. Zupeïnie inaczej przedstawiaïa siÚ natomiast rola inwestora.
W tym zawodzie czïowiek ma do czynienia z zamoĝnymi luděmi, staje
siÚ ich zaufanym powiernikiem, rozmawia z nimi jak równy z równym,
zarabia dla nich pieniÈdze i naleĝy do ich klubu. PoglÈdy Linigera na

Kup książkę

Poleć książkę

48

Z KORZY¥CIk DLA WSZYSTKICH

ciÚĝkÈ pracÚ miaïy siÚ w najbliĝszych latach radykalnie zmieniÊ wraz
z tym, jak wreszcie zaczÈï coĂ osiÈgaÊ. Wtedy jednak, w latach mïodoĂci,
oceniaï zawód agenta nieruchomoĂci na podstawie monotonnego, dorywczego i maïo profesjonalnego wizerunku caïej branĝy.
W latach szeĂÊdziesiÈtych wiÚkszoĂÊ agentów w obrocie nieruchomoĂciami prezentowaïa bardzo niski poziom. W niektórych stanach nie
organizowano nawet egzaminów licencyjnych — poĂrednicy uiszczali
odpowiedniÈ opïatÚ i mogli przystÈpiÊ do pracy. Dzisiaj, na przykïad
w Kolorado, uzyskanie licencji wymaga zaliczenia niemal trzystugodzinnego kursu. Co wiÚcej, co roku trzeba speïniÊ liczne wymagania
dotyczÈce ciÈgïych szkoleñ i akredytacji. W tamtych czasach nie byïo
jeszcze odpowiednich rozwiÈzañ technologicznych, wiÚc wszystko
odbywaïo siÚ na papierze. Agent zaczynaï pracÚ od jednostronicowego formularza oferty oraz jednostronicowego formularza sprzedaĝy.
Wszystkie informacje zawarte w ofercie pochodziïy z ogólnego serwisu
ofertowego. Zapisywano je na pojedynczych kartkach i wpinano do segregatora, do którego agent dokïadaï coraz to nowe formularze oferty,
jednoczeĂnie usuwajÈc inne. Nikt nie myĂlaï wtedy o kreatywnej ksiÚgowoĂci. Dwudziestoprocentowy wkïad wïasny uchodziï wïaĂciwie za
normÚ. PoĂrednicy nie konkurowali miÚdzy sobÈ cenÈ. Na formularzach oferty widniaïa informacja, ĝe na mocy obowiÈzujÈcych przepisów
branĝowych agent pobiera prowizjÚ w wysokoĂci od 6 do 7 procent.
Dzisiaj wszelkie uzgodnienia dotyczÈce wysokoĂci prowizji pobieranej
przez poĂredników zostaïyby uznane za zmowÚ cenowÈ.
Byï to okres gospodarczego boomu, wiÚc stopy procentowe ksztaïtowaïy siÚ na poziomie 5 – 6 procent. Na rynku nieruchomoĂci panowaï duĝy ruch, w zwiÈzku z czym na ambitnych agentów czekaïo
mnóstwo róĝnych moĝliwoĂci i okazji. Niestety, Liniger trafiaï gïównie
na starych i zmÚczonych poĂredników. Zwykle byli to ludzie dopiero
co po piÚÊdziesiÈtce, dwudziestoparolatkowi wydawali siÚ jednak dinozaurami. Na prowizjach daïo siÚ wówczas zarobiÊ na tyle bezproblemowo, ĝe Liniger postanowiï spróbowaÊ — wydawaïo mu siÚ, ĝe jest
znacznie obrotniejszy niĝ wszyscy inni.
Zatrudniï siÚ w firmie Ed Thirkhill Realty. Ed byï miïym starszym
facetem, który prowadziï kilka biur nieruchomoĂci, jakich wiele funkcjonowaïo w tamtym okresie. Liniger tymczasem byï mïodziutkim
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chudzielcem Ăwieĝo po wojsku. Rzecz dziaïa siÚ w Phoenix w stanie
Arizona, a on po tamtejszych pustynnych okolicach jeědziï sfatygowanym volkswagenem z pÚkniÚtÈ przedniÈ szybÈ i bez klimatyzacji.
Nosiï tani garnitur i sprawiaï wraĝenie zapaleñca. Krótko przyciÚte
wïosy i drobna sylwetka przydawaïy mu wyglÈd szesnastolatka. Niestety, tak teĝ wïaĂnie traktowali go wszyscy ludzie, którym usiïowaï
sprzedaÊ dom. PoĂredników nie brakowaïo, a ktoĂ tak entuzjastyczny
i tak peïen energii jak Liniger doskonale sobie radziï na etapie chodzenia od drzwi do drzwi i poszukiwania potencjalnych klientów. Poniewaĝ w ramach wynagrodzenia Liniger otrzymywaï jedynie prowizjÚ
od sfinalizowanych transakcji, jego wysiïki nie stanowiïy kosztu dla
firmy — a zawsze istniaïa choÊby niewielka szansa, ĝe trafi w koñcu na
kogoĂ, kto bÚdzie chciaï sprzedaÊ dom i postanowi powierzyÊ to zadanie wïaĂnie jemu. Przez pierwszych szeĂÊ miesiÚcy pracy Liniger nie
uzyskaï ani jednej oferty i nie sprzedaï ani jednej nieruchomoĂci.
PoczÈtek kariery przyniósï mu zatem wielkie rozczarowanie i skïoniï go do czegoĂ, czego nigdy wczeĂnie nie zrobiï — do rezygnacji.

Potencjaï tkwiÈcy w sprzedawaniu marzenia
Gdyby nie pewien bilet za 20 dolarów, ta historia mogïaby siÚ na tym
skoñczyÊ. W legendach i baĂniach w pewnym momencie nastÚpuje
zawsze przeïomowy moment, w którym gïównemu bohaterowi nagle
dopisuje szczÚĂcie. Na przykïad JaĂ z angielskiej baĂni o Jasiu i magicznej fasoli wróciï do domu z trzema magicznymi nasionkami, za
które oddaï najwiÚkszy skïadnik majÈtku swojej rodziny, a mianowicie
krowÚ. Jego matka, rozgoryczona olbrzymiÈ nieroztropnoĂciÈ syna,
wyrzuciïa trzy fasolki przez okno. I na tym ta historia powinna siÚ zakoñczyÊ. Okazaïo siÚ jednak, ĝe nasiona rzeczywiĂcie byïy magiczne.
Wyrosïy z nich ogromne pÚdy. JaĂ wspiÈï siÚ po nich i znalazï u góry
królestwo peïne rozmaitych bogactw, którym rzÈdziï pewien olbrzym.
JaĂ zabiï go i wróciï do domu owiany chwaïÈ bohatera. Jego stara i uboga
matka ostatecznie poczuïa dumÚ z dokonañ syna.
W przypadku Dave’a Linigera odpowiednikiem trzech magicznych
nasion fasoli okazaï siÚ bilet na wystÈpienie mówcy motywacyjnego
specjalizujÈcego siÚ w handlu nieruchomoĂciami. Bilet kosztowaï
20 dolarów.
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Liniger poszedï na to spotkanie gïównie dlatego, ĝe juĝ za nie zapïaciï, oraz dlatego, ĝe… byïo mu juĝ wszystko jedno. Magicznym prelegentem byï Dave Stone. Jego wystÈpienie w Mountain Shadow
Country Club w Phoenix okazaïo siÚ punktem zwrotnym w ĝyciu
Dave’a Linigera, który siedziaï w pierwszy rzÚdzie oniemiaïy z wraĝenia. Stone byï genialnym poĂrednikiem w obrocie nieruchomoĂciami
z zamiïowaniem do nauczania. Moĝna go nazwaÊ przodkiem wszystkich póěniejszych instruktorów tego fachu. Liniger miaï poczucie, ĝe
jeszcze nigdy nic nie trafiaïo mu do przekonania tak bardzo jak tamto
wystÈpienie. Podczas przerwy Dave podbiegï do Stone’a i siÚ przedstawiï. Rozmawiali aĝ do chwili wznowienia wykïadu. Liniger dalej
przysïuchiwaï siÚ Stone’owi z pierwszego rzÚdu i czuï, ĝe w jego gïowie
kieïkujÈ kolejne pomysïy.
Podczas kolejnej i wszystkich nastÚpnych przerw Liniger ponownie podchodziï do Stone’a, by jeszcze trochÚ z nim porozmawiaÊ. Ten
musiaï byÊ zaskoczony entuzjazmem i zapaïem mïodego czïowieka,
niemniej poĂwiÚciï mu caïÈ swojÈ uwagÚ. Liniger oĂwiadczyï, ĝe gdyby
tylko umiaï tak przemawiaÊ i tak wszystko wyjaĂniaÊ, ktoĂ z pewnoĂciÈ powierzyïby mu w koñcu nieruchomoĂÊ do sprzedania. To wyznanie nieco zbiïo Stone’a z tropu, zapytaï wiÚc, ile ofert udaïo siÚ
Linigerowi pozyskaÊ w jego dotychczasowej karierze. Liniger odparï,
ĝe ĝadnej, a wówczas Stone zapytaï go, od jak dawna siÚ stara. W odpowiedzi usïyszaï, ĝe od póï roku. Najprawdopodobniej bardzo go to
zaskoczyïo, zachowaï jednak niewzruszonÈ minÚ i przekazaï Dave’owi
rozsÈdnÈ, logicznÈ i pomocnÈ radÚ: „Daj sobie spokój”.
RadÚ z ust tak znakomitego prelegenta nie tak ïatwo zignorowaÊ.
Liniger uznaï, ĝe Stone bawi siÚ z jego psychikÈ, ĝe poddaje go próbie,
która ma potwierdziÊ, czy zdoïa podoïaÊ wyzwaniu. Nigdy wczeĂniej
ĝaden inny bodziec nie podziaïaï tak mocno na jego motywacjÚ. Miaï
wraĝenie, jak gdyby ktoĂ zdzieliï go mïotem przez gïowÚ, dziÚki czemu
obudziï siÚ zupeïnie innym czïowiekiem. Tamtego wieczora w drodze
powrotnej do domu zatrzymaï siÚ w sklepie spoĝywczym, ĝeby kupiÊ
kartonik mleka dla rodziny. Przed nim w kolejce staïa dziewczyna
latynoskiego pochodzenia. Miaïa mniej wiÚcej osiemnaĂcie lat. Rozmawiaïa z ojcem, starszym mÚĝczyznÈ, który staï tuĝ obok niej. Liniger
znaï hiszpañski na tyle dobrze, aby zrozumieÊ, ĝe rozmawiajÈ chyba
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o nieruchomoĂciach. Postanowiï zrobiÊ coĂ nieszablonowego — odezwaï siÚ do nich i zapytaï, czy przypadkiem nie próbujÈ sprzedaÊ domu.
Dziewczyna powiedziaïa Linigerowi, ĝe jej ojciec przeprowadza siÚ
z Tempe w stanie Arizona do Albuquerque w Nowym Meksyku i musi
siÚ pozbyÊ dotychczasowego domu. Liniger spojrzaï na starszego mÚĝczyznÚ i zapytaï: „Señor, czy wie pan, ile wynosi prowizja od takiej
transakcji?”. MÚĝczyzna pokrÚciï gïowÈ, a dziewczyna dodaïa, ĝe jej ojciec nie mówi po angielsku i miÚdzy innymi z tego wynika caïy kïopot.
W tym momencie Liniger zrozumiaï, ĝe klient potrzebuje go bardziej, niĝ on potrzebuje klienta. Orientowaï siÚ na rynku nieruchomoĂci zdecydowanie lepiej niĝ ten starszy mÚĝczyzna, a do tego mówiï po
angielsku. Jeszcze nigdy dotÈd nie czuï siÚ tak kompetentny i pewny
siebie. „MogÚ panu pomóc”, powiedziaï. Starszy mÚĝczyzna skinÈï
gïowÈ, jak gdyby zrozumiaï jego sïowa. Liniger dostrzegï w jego oczach
zaufanie i bezradnoĂÊ, które go gïÚboko poruszyïy.
NastÚpnego dnia udaï siÚ z nimi na oglÚdziny domu. Byïa to typowa nieruchomoĂÊ do remontu, wrÚcz podrÚcznikowy przykïad domu,
który kupuje siÚ w opïakanym stanie, remontuje, a nastÚpnie sprzedaje z zyskiem. Z uwagi na wczeĂniej realizowane projekty inwestycyjne Liniger doskonale znaï siÚ na takich nieruchomoĂciach, wiÚc
poczuï jeszcze wiÚkszÈ pewnoĂÊ siebie. Wiedziaï, ĝe potrafi sprzedaÊ
ten dom. Wiedziaï teĝ, ĝe za tak zaniedbanÈ nieruchomoĂÊ ludzie sÈ
skïonni zapïaciÊ wiÚcej, niĝ powinni. Wystawiï ofertÚ sprzedaĝy i jeszcze tego samego dnia ktoĂ kupiï dom za cenÚ wywoïawczÈ. NastÚpnego
dnia Liniger obudziï siÚ w ïóĝku obok ĝony i zapytaï jÈ: „Kochanie,
zdajesz sobie sprawÚ, ĝe Ăpisz z cholernie dobrym agentem nieruchomoĂci?”. ¿ona nie bardzo rozumiaïa, co mÈĝ ma na myĂli, wiÚc jej
wyjaĂniï: „Sto procent moich nieruchomoĂci sprzedaje siÚ za 100 procent ceny w godzinÚ lub mniej”. Oboje siÚ wtedy rozeĂmiali, gdyĝ
zrozumieli, ĝe oto wïaĂnie, niemal z dnia na dzieñ, w ich ĝyciu zaszïa
radykalna zmiana.
Tamte wypadki miaïy jeszcze swój ciÈg dalszy. Mïoda Latynoska
i jej narzeczony planowali Ălub. Tamtego dnia Liniger zaprosiï ich na
spotkanie, rozmawiaï z nimi jak ze starymi znajomymi i jeszcze przed
wieczorem sprzedaï im bardzo ïadny dom. Oni polecili go kolejnej parze Latynosów, którzy równieĝ kupili dom. Po 48 godzinach Liniger
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— agent, który przez póï roku nie zdoïaï sprzedaÊ nic — miaï na
koncie cztery sfinalizowane transakcje i niezïÈ listÚ ofert sprzedaĝy.
On sam zmieniï siÚ tylko o tyle, ĝe czuï teraz pewnoĂÊ siebie i doĂwiadczaï czegoĂ w rodzaju sukcesu. Nagle naszïa go myĂl, ĝe caïy
ten obrót nieruchomoĂciami to nic innego jak jedna wielka magiczna
fasola, po której moĝna siÚ dostaÊ do krainy mlekiem i miodem pïynÈcej. Linigerowi nie przeszkadzaïo nawet to, ĝe moĝe tam na niego
czekaÊ jakiĂ olbrzym.

Èczenie koncepcji
Pierwsze doĂwiadczenia Linigera z rynku nieruchomoĂci prawdopodobnie wydadzÈ siÚ znajome kaĝdemu, kto kiedykolwiek miaï okazjÚ
zetknÈÊ siÚ z potencjalnym klientem i spróbowaÊ sprzedaÊ mu dom.
Sprzedaĝ nieruchomoĂci w niczym nie przypomina sprzedaĝy innych
dóbr, poniewaĝ tutaj gra idzie o bardzo wysokÈ stawkÚ. Z finansowego
punktu widzenia nabywca domu oddaje swoje ĝycie w rÚce poĂrednika.
Dla takiego klienta, który juĝ z definicji bardzo siÚ caïÈ transakcjÈ
przejmuje, istnieje olbrzymia róĝnica miÚdzy poczÈtkujÈcym agentem,
rozpaczliwie usiïujÈcym doprowadziÊ sprawÚ do koñca, a doĂwiadczonym poĂrednikiem, który wie, co robi. Nabywca rozluěnia siÚ nieco pod
opiekÈ kogoĂ, kto umie rozpoznaÊ jego prawdziwe potrzeby. W takich
warunkach znacznie ïatwiej jest doprowadziÊ do finalizacji transakcji. Dave Liniger zrozumiaï, ĝe jego stan umysïu ma ogromne znaczenie.
Zrozumiaï, ĝe dopiero zaczyna odkrywaÊ drzemiÈcy w nim potencjaï.
Rzuciï siÚ zatem w wir sprzedaĝy, czytaï wszystko, co wpadïo mu
w rÚce, i zapisywaï siÚ na wszelkie moĝliwe kursy i szkolenia. Zostaï
fanem Dave’a Stone’a i jeědziï za nim z wykïadu na wykïad, coraz
lepiej go poznawaï i budowaï z nim relacjÚ mentorskÈ (por. rysunek
1.1). Nic zatem dziwnego, ĝe wiodïo mu siÚ w ĝyciu wyraěnie lepiej.
Wraz z nowo odkrytymi kompetencjami sprzedaĝowymi pojawiïy siÚ
teĝ spore pieniÈdze oraz szacunek otoczenia. Liniger mógï kupiÊ porzÈdny samochód z klimatyzacjÈ. Nawet siÚ nie zorientowaï, gdy zostaï sprzedawcÈ miesiÈca.
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Rysunek 1.1. Model procesu uczenia siÚ w firmie RE/MAX

Liniger — jako czïowiek niespokojnego ducha, wiecznie pragnÈcy
siÚ rozwijaÊ — uznaï, ĝe w takim razie czas iĂÊ do przodu. W Ed Thirkhill Realty Liniger nauczyï siÚ sprzedawaÊ i poznaï tajniki funkcjonowania branĝy, firmie brakowaïo jednak ambicji i nic nie wskazywaïo
na to, aby w tej kwestii miaïo siÚ cokolwiek zmieniÊ. Liniger postanowiï wykonaÊ krok do przodu i zobaczyÊ, dokÈd go to zaprowadzi.
DwadzieĂcia lat póěniej w sali wypeïnionej po brzegi agentami RE/MAX
opowiadaï, ile nauczyï siÚ w swojej pierwszej pracy w Ed Thirkhill Realty i jak bardzo byï za to wdziÚczny. Pod koniec wystÈpienia podszedï
do niego mïody mÚĝczyzna i wrÚczyï mu wizytówkÚ z logo firmy
RE/MAX. Widniaïo na niej nazwisko Ed Thirkhill Jr.
Po zakoñczeniu wspóïpracy z Ed Thirkhill Realty Liniger zatrudniï
siÚ w nieduĝo wiÚkszej agencji Realty Executives. Firma naleĝaïa do
pewnego uprzejmego czïowieka, który wyznawaï doĂÊ niestandardowÈ
filozofiÚ funkcjonowania w tej branĝy. Zamiast inkasowaÊ poïowÚ
prowizji wypracowanej przez agentów, pobieraï od nich staïÈ opïatÚ.
W zamian agenci zachowywali prawo do caïoĂci prowizji uzyskanej
z kaĝdej transakcji. Inni przedstawiciele tej branĝy okreĂlali ten model biznesowy nieco pogardliwym mianem „wynajmu biurek”. W opinii
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Linigera niczym nie róĝniïo siÚ to od modelu pracy stosowanego
przez lekarzy czy prawników, którzy zrzucali siÚ na przestrzeñ gabinetowÈ i wsparcie administracyjne, aby móc prowadziÊ samodzielnÈ
dziaïalnoĂÊ. Dave’owi zaleĝaïo na tym, aby wszyscy dali mu spokój.
Potrzebowaï tylko biurka, telefonu i wizytówek. Wolaï uiszczaÊ z tego
tytuïu staïÈ opïatÚ, niĝ dzieliÊ siÚ prowizjami. Takie rozwiÈzanie wydawaïo mu siÚ pod kaĝdym wzglÚdem korzystne. W okresie pierwszych
szeĂciu miesiÚcy pracy, gdy nie mógï pozyskaÊ nawet jednego klienta,
nie byïoby go na to staÊ. Teraz jednak odnosiï sukcesy i miaï na koncie tytuï sprzedawcy miesiÈca, wiÚc taki scenariusz bardzo mu odpowiadaï — pociÈgaï za sobÈ wiÚksze ryzyko, ale jednoczeĂnie oferowaï
wiÚksze zyski.
Liniger zarabiaï, byï niezaleĝny, a jego rodzinie ĝyïo siÚ lepiej niĝ
kiedykolwiek wczeĂniej. Z kaĝdym dniem nieco wyĝej piÈï siÚ po pnÈczach magicznej fasoli. Mógïby powiedzieÊ, ĝe znalazï pracÚ idealnÈ,
gdyby nie jedna rzecz — Dave Liniger nienawidziï pustyni. ZimÈ byïo
super, ale latem… pokazywanie domów w temperaturze ponad 40
stopni Celsjusza wydawaïo mu siÚ Ărednio atrakcyjnym sposobem zarabiania na ĝycie. Wiele nasïuchaï siÚ o Kolorado, raju dla wÚdkarzy,
myĂliwych i narciarzy. Stan ten jawiï mu siÚ jako ziemia obiecana.
Wiedziaï, ĝe chce od ĝycia czegoĂ wiÚcej, dlatego wspólnie z ĝonÈ podjÚli decyzjÚ o przeprowadzce.
Pomysï nowego otwarcia w nowym miejscu bardzo im siÚ spodobaï.
Przez póïtora roku pracy w firmach Ed Thirkhill Realty i Realty Executives Dave odnotowywaï niesamowite statystyki sprzedaĝy. Mógïby po
prostu pójĂÊ do najwiÚkszych i najlepszych firm w Denver i stwierdziÊ:
„Oto moje wyniki sprzedaĝy. WïaĂnie siÚ tu przeprowadzam. Co moĝecie mi zaproponowaÊ?”. W porównaniu z obietnicÈ lepszej jakoĂci
ĝycia ryzyko zwiÈzane z przeprowadzkÈ w nowe miejsce i poszukiwaniem pracy wydawaïo siÚ niewielkie.
Liniger poszedï na rozmowÚ do siedmiu najlepszych firm w Denver
i ostatecznie wybraï Van Schaack and Company. Spodobaï mu siÚ poziom jej zaawansowania operacyjnego. W porównaniu z firmami pokroju Ed Thirkhill Realty, Van Schaack podchodziïa do swojej
dziaïalnoĂci w zdecydowanie korporacyjnym stylu. Oferowaïa dobre
programy szkoleniowe, mogïa siÚ pochwaliÊ duĝym udziaïem w rynku
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i ĂwietnÈ rozpoznawalnoĂciÈ marki. Posiadaïa nawet wïasny oddziaï
przeprowadzkowy. Dysponowaïa duĝÈ sieciÈ biur, w tym jednym eksperymentalnym biurem po drugiej stronie ulicy. Powstaïo ono po to, aby
agenci mieli do dyspozycji wïasnÈ, prywatnÈ przestrzeñ do pracy i nie
musieli przesiadywaÊ w typowym dla branĝy wspólnym pomieszczeniu.
W Halloween 1971 roku Dave zapakowaï rodzinÚ do samochodu
i wszyscy pojechali do Denver. Liniger miaï wtedy dwadzieĂcia szeĂÊ
lat. Na miejscu wynajÚli dom, a Dave zrobiï sobie kilka miesiÚcy wolnego na przygotowania do egzaminu, który uprawniaï do otrzymania
licencji poĂrednika w obrocie nieruchomoĂciami w Kolorado. W tamtym okresie zapraszaï na obiady absolutnie wszystkich najlepszych
sprzedawców Van Schaacka. Chciaï siÚ jak najwiÚcej dowiedzieÊ o tym,
w jaki sposób firmie udaïo siÚ zdobyÊ tak ĂwietnÈ pozycjÚ. UsiïujÈc
przypodobaÊ siÚ swoim przyszïym kolegom z pracy, zadawaï im liczne
pytania. Co zadecydowaïo o twoim sukcesie? Co byĂ zrobiï, gdybyĂ dopiero co siÚ tu przeprowadziï i wïaĂnie zaczynaï pracÚ? W ten sposób
Liniger staraï siÚ zaspokoiÊ swój nienasycony gïód wiedzy i najlepszych
porad. Chciaï zostaÊ najlepszym agentem na Ăwiecie.
PracÚ zaczÈï na poczÈtku 1972 roku, jednak juĝ po kilku miesiÈcach
sukcesów sprzedaĝowych znów znalazï siÚ w branĝowym zaklÚtym krÚgu.
PoczÈtkowo, gdy musiaï stanÈÊ na wïasnych nogach, Van Schaack
zapewniï mu dom i dostÚp do swojej marki. Po pewnym czasie Liniger
dysponowaï juĝ jednak sieciÈ kontaktów, solidnÈ listÈ nieruchomoĂci na
sprzedaĝ oraz licznymi klientami z polecenia. Nie potrzebowaï juĝ firmy,
która zabieraïa mu poïowÚ jego dochodów, niewiele dajÈc w zamian.
Znajdowaï siÚ oto na samym koñcu branĝowego ïañcucha pokarmowego. Doprowadziïo go to do wniosku, ĝe ěródïem jego niezadowolenia nie jest firma, w której pracuje, lecz caïy system i sposób
jego funkcjonowania. Van Schaack ceniï swoich agentów, ale — podobnie jak wszystkie inne firmy z tej branĝy — ich nie doceniaï. Firmy
tak naprawdÚ nie interesowaïo, czy jej ludzie siÚ rozwijajÈ. MiÚdzy
firmami a agentami panowaïy w najlepszym razie chïodne relacje, a podstawowÈ przyczynÚ tarÊ stanowiïy pieniÈdze. System poboru poïowy
prowizji przynosiï firmie korzyĂci w krótkim okresie, ale w dïugim
— zniechÚcaï agentów do wspóïpracy. Agenci dostawali od firmy tak
niewiele, ĝe byli gotowi w kaĝdej chwili jÈ opuĂciÊ. Udawaïo siÚ ich
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zatrzymaÊ wyïÈcznie za pomocÈ róĝnych gróěb, sztuczek i manipulacji.
Wszystko sprowadzaïo siÚ do pieniÚdzy. Najlepsi agenci dostawali
w lutym premiÚ w wysokoĂci 5 procent sumy prowizji wypracowanych
przez nich w poprzednim roku. Dlaczego wypïata nastÚpowaïa dopiero
w lutym? Poniewaĝ wówczas agent zarobiï juĝ coĂ na poczet przyszïorocznej premii, byï wiÚc mniej skïonny odejĂÊ z firmy. CzÚĂÊ agentów
nie wykazywaïa zainteresowania usamodzielnieniem siÚ, ale to wïaĂnie
na tych firmie zaleĝaïo najmniej. Dryfowali sobie gdzieĂ na obrzeĝach
i od czasu do czasu udawaïo im siÚ coĂ sprzedaÊ. Polegali na agencji
i jej marce, poniewaĝ dziÚki niej udawaïo im siÚ zarobiÊ na ĝycie. Skoro
jednak brakowaïo im motywacji, aby odejĂÊ, nie mieli teĝ motywacji,
aby zwiÚkszaÊ efektywnoĂÊ sprzedaĝy i generowaÊ wiÚksze zyski dla
firmy. W ogólnym rozrachunku sytuacja byïa niekorzystna zarówno
dla firmy, jak i dla agentów.
Liniger miaï ĂwiadomoĂÊ, ĝe klienci kupujÈ domy od niego, nie od
Van Schaacka. Nadal podobaï mu siÚ profesjonalny wizerunek firmy,
wiedziaï teĝ doskonale, jakÈ wartoĂÊ majÈ jej wsparcie, szkolenia, marka
oraz udziaï w rynku. Nie mógï siÚ jednak oprzeÊ nostalgii, która nachodziïa go na wspomnienie pracy w Realty Executives. Pewnego dnia
siedziaï w kawiarni i rozmyĂlaï nad zaletami tamtego modelu biznesowego, gdy nagle w gïowie pojawiïo mu siÚ kompleksowe rozwiÈzanie caïego problemu.
Nie naleĝaïo przedkïadaÊ jednej koncepcji nad drugÈ, lecz je
poïÈczyÊ. Gdyby udaïo siÚ powiÈzaÊ znakomitÈ reputacjÚ, profesjonalizm oraz wyrafinowanie Van Schaacka z przedsiÚbiorczym modelem
funkcjonowania Realty Executives w ramach jednej organizacji, Ăwiat
stanÈïby przed nim otworem. Agenci mieliby finansowÈ motywacjÚ
do skuteczniejszej pracy, otrzymywaliby wsparcie w postaci znakomitych szkoleñ i mogliby siÚ swobodnie rozwijaÊ. Nabywcy domów odnieĂliby wielkie korzyĂci wynikajÈce z bardziej profesjonalnej obsïugi
oraz bardziej dïugoterminowego poczucia zaangaĝowania i lojalnoĂci.
Korzystaïaby na tym równieĝ firma, poniewaĝ agenci waliliby do niej
drzwiami i oknami. Caïa koncepcja cechowaïa siÚ wewnÚtrznÈ logikÈ
i elegancjÈ. Gdyby tylko powstaïa w ten sposób firma wytrwaïa przy
tych podstawowych zasadach dzielenia siÚ korzyĂciami, mogïaby siÚ
rozwijaÊ i rozwijaÊ, aĝ w koñcu staïaby siÚ najwiÚkszÈ agencjÈ poĂred-
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nictwa w obrocie nieruchomoĂciami na caïym Ăwiecie. Byï to pomysï na dziaïalnoĂÊ z korzyĂciÈ dla wszystkich.
W Van Schaacku nikt nie potrafiï spojrzeÊ na problem w ten sposób, ale Linigera jakoĂ w ogóle to nie martwiïo. Doskonale rozumiaï, ĝe pracownicy tej firmy mieli wiele powodów, aby nie naruszaÊ
status quo. Sam Dave dostrzegï wreszcie caïy obraz systemu, który
miaï wywróciÊ branĝÚ do góry nogami, nie miaï wiÚc najmniejszych
wÈtpliwoĂci, ĝe nadszedï czas, aby wykonaÊ krok w nieznane i samodzielnie przystÈpiÊ do urzeczywistniania jego wizji. Zaledwie po roku
pracy w Van Schaacku Liniger zdecydowaï siÚ odejĂÊ. W ten sposób
narodziïa siÚ firma RE/MAX. Podobnie jak w przypadku wielu innych
rewolucji, maïo kto zauwaĝyï wówczas, ĝe cokolwiek siÚ wydarzyïo.
Z dzisiejszego punktu widzenia moĝemy stwierdziÊ, ĝe branĝa nieruchomoĂcizmieniïa siÚ w tym momencie na zawsze. DziÚki swojemu
marzeniu Dave Liniger stworzyï jÈ na nowo.

Kwestie strategiczne
Firma RE/MAX miaïa marzenie i receptÚ, a nie sam pomysï
PodejmujÈc badania nad genezÈ marzenia RE/MAX, nie mieliĂmy
pojÚcia, jak wiele czasu, cierpliwoĂci i przygotowañ wymagaïo jego
opracowanie. ChoÊ Liniger zdefiniowaï je w stosunkowo mïodym wieku, caïa koncepcja ksztaïtowaïa siÚ w jego umyĂle przez wiele lat.
ChwilÈ najwiÚkszej inspiracji okazaï siÚ moment, w którym wiele
róĝnych wïókien zostaïo ze sobÈ splecionych w jednÈ tkaninÚ. Z naszych badañ jednoznacznie wynika, ĝe wielkie koncepcje (takie jak
RE/MAX) przeradzajÈ siÚ w konkretne marzenia w drodze pewnego
procesu. Naszym zdaniem jest to kluczowy czynnik sukcesu w budowaniu i rozwijaniu organizacji.
x Koncepcje nie sÈ równie potÚĝne jak marzenia. Marzenia to
koncepcje wzbogacone o pasjÚ.
x Moĝesz wzmocniÊ swoje marzenie, ïÈczÈc je z innymi koncepcjami.
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x Po nakreĂleniu istoty swojego marzenia naleĝy poddaÊ je weryfikacji, a nastÚpnie opowiadaÊ o nim kaĝdemu, kto tylko
zechce sïuchaÊ!
x Utalentowanych ludzi, którym brakuje samodyscypliny, moĝna
zmotywowaÊ za pomocÈ marzenia. Wystarczy zaszczepiÊ w nich
marzenie, a bÚdÈ ciÚĝko pracowaÊ, aby je urzeczywistniÊ.
x Punktem przeïomowym w poczÈtkowym okresie kariery zawodowej Linigera byïo przemyĂlenie, ĝe klient potrzebuje go
bardziej niĝ on klienta. W tym momencie Liniger poczuï siÚ
pewny siebie i kompetentny.
x Nabywca rozluěnia siÚ nieco pod opiekÈ kogoĂ, kto umie rozpoznaÊ jego prawdziwe potrzeby. W takich warunkach ïatwiej
jest doprowadziÊ do finalizacji transakcji. Podobnie jak inni
wielcy sprzedawcy, Dave Liniger przekonaï siÚ, ĝe jego stan
umysïu ma ogromne znaczenie. Zrozumiaï, ĝe dopiero zaczyna
odkrywaÊ drzemiÈcy w sobie potencjaï. Praca nad stanem swojego umysïu pomaga dzieliÊ siÚ z innymi swoim marzeniem.
x Znajdě kandydata na mentora w swojej dziedzinie i zacznij
budowaÊ z nim relacjÚ mentorskÈ — niewaĝne, ile masz lat i na
jakim etapie rozwoju kariery zawodowej siÚ znajdujesz.
x Wskaĝ najwybitniejszych przedstawicieli swojej dziedziny i ucz
siÚ od nich. ZaproĂ ich na obiad i spróbuj ustaliÊ, w jaki sposób
odnieĂli sukces. PoproĂ o radÚ — zapytaj, jak zachowaliby siÚ na
Twoim miejscu. Chcesz byÊ najlepszy? Musisz podejmowaÊ
Ăwiadome dziaïania, które umoĝliwiÈ Ci pobieranie nauki od
najlepszych.
x Przeznacz odpowiednio duĝo czasu na zdobywanie wiedzy zwiÈzanej z interesujÈcym CiÚ zagadnieniem. BÈdě najlepszy. Ucz siÚ
od ekspertów, a potem sam zostañ ekspertem w kwestii swojego
marzenia.
x Kiedy Twój pomysï przeobrazi siÚ w marzenie z konkretnym
systemem, zacznij je realizowaÊ!
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Wnioski

Pomysïy niewcielone w ĝycie sÈ bezwartoĂciowe
Przeksztaïcanie Ăwietnych pomysïów w dajÈce siÚ zrealizowaÊ
marzenia to bardzo ciÚĝka praca. Dobrze przemyĂlane marzenie
staje siÚ realne dopiero w momencie, gdy leĝÈcy u jego podstaw
pomysï w peïni siÚ wykrystalizuje. Urzeczywistnianie marzeñ to
proces, który naleĝy realizowaÊ bardzo rzetelnie. Dave Liniger
wpadï na swój pomysï, a nastÚpnie przeksztaïciï go w marzenie
o jednej z najlepszych firm na Ăwiecie. Realizowaï w zwiÈzku
z tym proces skïadajÈcy siÚ z piÚciu kroków (warto podkreĂliÊ,
ĝe inne badane przez nas firmy realizowaïy podobne procesy
— tak postÚpowali miÚdzy inni Ray Kroc w McDonald’s, Sam
Walton w Walmarcie, Bill Gates w Microsofcie). Naszym zdaniem jest to znakomity schemat przeksztaïcania pomysïów
w marzenia, które mogÈ siÚ póěniej przeïoĝyÊ na rzeczywistoĂÊ.
Kroki podjÚte w celu przeksztaïcenia pomysïu na firmÚ RE/MAX
w marzenie prezentujÈ siÚ bardzo prosto:
Krok 1. Spisz swój pomysï, uwaĝnie dobierajÈc sïowa.
Krok 2. PoïÈcz pomysï z innymi pomysïami, aby w peïni wykorzystaÊ jego potencjaï.
Krok 3. Sprawdě pomysï — przekonaj siÚ, czy da siÚ go
sprzedaÊ.
Krok 4. Rozwiñ pomysï.
Krok 5. Nazwij pomysï marzeniem i sprzedaj je.
Rysunek 1.2 przedstawia kolejne kroki w procesie modyfikowania pomysïu. CaïoĂÊ prezentuje model procesu uczenia
siÚ zastosowany przez Dave’a Linigera w próbie przeksztaïcenia
pomysïu na firmÚ RE/MAX w przekonujÈce marzenie.
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Rysunek 1.2. Model budowy marzenia
— ïÈczenie pomysïów w marzenie
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