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Piszemy o najlepszych pomysłach wykorzystywanych w biznesie. Niektóre są proste - czasami wręcz 

żenujące - podczas gdy inne opierają się na szczegółowych badaniach i błyskotliwym intelekcie. 

Większość z nich jest wieczna, ponieważ ich logika, prostota lub wartość pomogą im przetrwać; 

podczas gdy inne są, szczerze mówiąc, raczej wyblakłe. To, co łączy te pomysły biznesowe, to ich 

sprawdzona moc i siła. Są nie tylko wnikliwe i użyteczne, ale też działały: często genialnie lub mimo 

wielkich przeciwności. Należy pochwalić zdolności ludzi, którzy wymyślili i zastosowali te idee. Jedno 

słowo ostrzeżenia: chociaż te pomysły sprawdziły się w przypadku wspomnianych firm w momencie 

ich zastosowania, nie oznacza to, że te firmy zawsze będą miały wszystko inne w porządku, na zawsze. 

W tamtym czasie przyniosły rezultaty, ale jeśli przekazujemy jakieś ogólne lekcje, to  to, że ciągle 

potrzebne są nowe pomysły i energia - na wiele sposobów i w różnym czasie - aby zapewnić sukces. 

Chociaż te pomysły są zróżnicowane i mam nadzieję, interesujące i prowokujące do myślenia, wydaje 

mi się, że istnieje kilka różnych tematów, które przewijają się przez wiele z tych pomysłów i firm, które 

z nich korzystają. Należą do nich chęć eksperymentowania i podejmowania ryzyka. Wydaje się, że 

dzieje się tak, ponieważ wiele firm przejawia energię i przedsiębiorczość – niespokojne pragnienie, aby 

dobrze sobie radzić i wyprzedzić konkurencję. Często łączy się to ze zdolnością zrozumienia 

podstawowych przyczyn problemu, szansy lub wyzwania i zrobienia czegoś charakterystycznego, a nie 

tylko majstrowania przy status quo. Wspólnymi cechami są również prostota i zrozumienie potrzeby 

bycia praktycznym i realizacji pomysłu. Niektóre pomysły wynikają jednak z szeroko zakrojonych 

studiów i badań. Wydaje się to potwierdzać tezę Petera Druckera, że świetne pomysły i decyzje są 

mieszanką rygorystycznej analizy i intuicji. Oczywiście czasami jeden aspekt jest ważniejszy (w 

zależności od pomysłu), ale oba są istotne. Wreszcie, potrzeba bycia praktycznym, kontynuowania i 

zapewnienia sukcesu przejawia się w powracającej potrzebie monitorowania, mierzenia i 

udoskonalania sposobu działania pomysłu. Kilka wskazówek: jeśli myślisz o zastosowaniu tych 

pomysłów w swojej organizacji, pomocne może być zrozumienie sposobu, w jaki pomysły są 

przekazywane. Pomysły są zwykle przekazywane przez „kopiowanie planu”, które bierze cały pomysł i 

wszystkie jego szczegóły, a następnie replikuje go w innym miejscu, lub „stymulację pomysłu”, gdzie 

szczegóły są nieznane lub zaadaptowane, ale sedno pomysłu jest stosowane. Na przykład w swojej 

znakomitej, wielokrotnie nagradzanej książce Guns, Germs and Steel: A History of Everybody for the 

Last 13 000 Years, Jared Diamond przytacza rozwój alfabetu jako pomysł, który powstał niezależnie 

prawdopodobnie tylko raz, a następnie został skopiowany gdzie indziej. Oczywiście te techniki są 

przeciwległymi końcami spektrum, ale z tych dwóch metod stymulacja pomysłów jest z pewnością 

bardziej elastyczna, solidna i prawdopodobnie odniesie sukces. Wykorzystaj więc te pomysły, aby 

stymulować swoje myślenie i dokonać konkretnych zmian potrzebnych do zapewnienia powodzenia w 

Twojej sytuacji. Mam nadzieję, że te pomysły dostarczą Ci inspiracji, aby dowiedzieć się więcej lub 

rozwinąć swoje myślenie wzdłuż nowych, kreatywnych linii, generując genialne pomysły na przyszłość. 

 

1. BUDOWANIE ZAUFANIA I LOJALNOŚCI KLIENTA 

Zarówno sprzedaż, jak i wywieranie wpływu mają podobne błędne przekonanie, że sukces wymaga 

agresywnego lub sprytnego promowania produktu lub pomysłu. To nieporozumienie prowadzi do 

niewłaściwych zachowań. Na przykład ludzie mogą stać się wymijający, „nachalni” i agresywni lub 

nadmiernie rozmowni i ugodowi. Sprzedawanie i wywieranie wpływu zależy od właściwego 

zachowania poprzez moderowanie otwartości i asertywności ciepłem i kompetencjami. W połączeniu 

ze świetnym produktem lub marką, to długa droga do budowania lojalności klientów. 

Pomysł 
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Harley-Davidson przezwyciężył burzliwą przeszłość, budując lojalność klientów - jeden z jej 

najtrwalszych atutów. Był to jeden z czołowych amerykańskich producentów motocykli, ale do lat 80-

tych sprzedaż dramatycznie spadła w wyniku ostrej konkurencji ze strony niedrogich, wysokiej jakości 

japońskich maszyn. Harley-Davidson poprawił jakość dzięki technikom produkcyjnym dr. W. Edwarda 

Deminga. Kolejnym wyzwaniem było odzyskanie i utrzymanie udziału w rynku (obecnie cieszy się on 

90-procentowym wskaźnikiem lojalności klientów). Znajomość potrzeb klientów i odwoływanie się do 

emocji klientów pomogły Harley-Davidson zbudować zaufanie i więź z klientami. Ich menedżerowie 

regularnie spotykają się z klientami na zlotach, na których prezentowane są nowe modele. Reklama 

wzmacnia wizerunek marki, promując lojalność klientów. Grupa Harley Owner's Group (HOG) to klub, 

który umacnia lojalność klientów, przy czym dwie trzecie klientów odnawia członkostwo. Co ważne, 

Harley-Davidson zapewnia klientom korzyści które cenią. W rezultacie klienci ufają Harley-Davidson; 

zaufanie to jest wykorzystywane do rozwijania silniejszych więzi i większych zysków w kole cnoty. Rich 

Teerlink, były prezes, skomentował: „być może najbardziej znaczącym programem była -i nadal jest - 

Grupa Właścicieli Harleya (HOG) &hellip; Dealerzy odzyskali pewność, że Harley może i będzie 

niezawodnym partnerem &hellip; [A] uchwycenie pomysłów naszych ludzi – wszystkich pracowników 

Harleya - było kluczowe dla naszego przyszłego sukcesu”.  

W praktyce 

• Zapewnij klientom spójne (i najlepiej „markowe”) doświadczenie za każdym razem, gdy mają do 

czynienia z Twoją firmą. 

• Jasno określ propozycję wartości - co oferujesz klientom. 

• Zapewnij zachęty dla nowych klientów do powrotu i ponownego zamówienia. 

• Nagradzaj lojalność dla stałych klientów. 

• Bądź konkurencyjny - to, co wydaje ci się dobrą transakcją, może nie pasować do konkurencji. 

• Spraw, aby doświadczenie klienta było tak łatwe i przyjemne, jak to tylko możliwe. 

• Zapewnij klientów rzetelną ofertą usług i produktów. 

• Ciągłe ulepszanie procesu w oparciu o opinie klientów. 

• Zapewnij niezawodność, współpracując z partnerami i inwestując w zasoby. 

2. PLANOWANIE SCENARIUSZA 

Planowanie scenariuszy umożliwia organizacjom przećwiczenie przyszłości, przejście po polu bitwy 

przed rozpoczęciem bitwy, aby były lepiej przygotowane. Scenariusze nie polegają na przewidywaniu 

przyszłych wydarzeń. Ich wartość polega na pomaganiu firmom w zrozumieniu sił, kształtujące 

przyszłość. Podważają nasze założenia. 

Pomysł 

W latach 60. Pierre Wack, szef planowania grupy w Royal Dutch/Shell, poprosił kadrę kierowniczą o 

wyobrażenie sobie jutra. To promowało wyrafinowane i responsywne myślenie strategiczne o bieżącej 

sytuacji, umożliwiając im wykrywanie i rozumienie zmian. Pierre Wack chciał wiedzieć, czy są inne 

czynniki w tym dostawy ropy naftowej, poza dostępnością techniczną, która może być niepewna w 

przyszłości. Wymienił interesariuszy i zakwestionował stanowisko rządów w krajach produkujących 

ropę: czy będą nadal zwiększać produkcję z roku na rok? Badając możliwe zmiany w polityce rządów, 

stało się jasne, że rządy te prawdopodobnie nie pozostaną otwarte na działania Shella. Wiele krajów 



 

3 
 

produkujących ropę nie potrzebowało wzrostu dochodów. Mieli przewagę, a przytłaczającą logiką 

krajów produkujących ropę było zmniejszenie podaży, wzrost cen i zachowanie swoich rezerw. Kiedy 

wojna arabsko-izraelska w 1973 r. ograniczyła podaż ropy naftowej, ceny wzrosły pięciokrotnie. Na 

szczęście dla Shella, scenariusze opracowane przez Wacka sprawiły, że Shell był lepiej przygotowany 

niż jego konkurenci do przystosowania się do nowej sytuacji, oszczędzając miliardy dolarów, wspiął się 

z siódmego na drugie miejsce w branżowej tabeli rentowności. Wiedział, które rządy lobbować, jak do 

nich podejść, gdzie dywersyfikować i jakie działania podjąć z każdym członkiem OPEC. 

Planowanie scenariuszy umożliwia liderom zarządzanie niepewnością i ryzykiem. Przede wszystkim 

scenariusze pomagają firmom zrozumieć dynamikę otoczenia biznesowego, rozpoznać nowe 

możliwości, ocenić opcje strategiczne i podejmować długoterminowe decyzje. 

W praktyce 

• Scenariusze nie są przewidywaniami: służą do zrozumienia sił kształtujących przyszłość. Liczy się nie 

wiedza dokładnie, jak będzie wyglądała przyszłość, ale zrozumienie ogólnego kierunku, w którym 

zmierza – i dlaczego. 

• Zaplanuj i ustrukturalizuj proces tworzenia scenariuszy: na przykład ustalając, kto będzie 

zaangażowany. 

• Przedyskutuj możliwe przyszłości (zwykle odwołując się do możliwego spojrzenia na przyszłość). 

• Opracuj scenariusze bardziej szczegółowo. 

• Przeanalizuj scenariusze: dlaczego mogą wystąpić, co byś zrobił jeśliby to zrobili. 

• Wykorzystaj scenariusze do kształtowania decyzji i priorytetów. 

 

3. DUMNI PRACOWNICY 

Firma z pozytywnym wizerunkiem i poczuciem dumy będzie bardziej zjednoczona i wydajna, z silniejszą 

„marką pracodawcy”. Kiedy pracownicy szanują i doceniają organizację, w której pracują, wzrasta ich 

produktywność, jakość pracy i satysfakcja z pracy. 

Pomysł 

Czy Twoi pracownicy są dumni z pracy dla Twojej firmy? To poczucie dumy może wynikać z celu 

organizacji, sukcesu, etyki, jakości jej przywództwa lub jakości i wpływu jej produktów. Przykładem 

tego jest Taylor Nelson Sofres (TNS), wiodąca firma zajmująca się informacjami rynkowymi, 

zatrudniająca ponad 14 000 pełnoetatowych pracowników na całym świecie. Gromadzi, analizuje i 

interpretuje informacje dla klientów, prowadzi badania dotyczące zagadnień biznesowych i rynkowych 

oraz przeprowadza sondaże społeczne i polityczne. Sieć firmy obejmuje 70 krajów i została w dużej 

mierze zgromadzona poprzez przejęcia. W rezultacie pracownicy byli często bardziej lojalni wobec 

swojego lokalnego, „krajowego” biznesu TNS niż wobec grupy, która wydawała się odległa lub 

zagraniczna. Jednak, gdy jeden z jej dyrektorów został złapany w tsunami w Azji Południowej w grudniu 

2004 roku, TNS przekazało UNICEF 250 000 dolarów na pomoc w operacjach humanitarnych. Ten 

altruizm połączył firmę, ponieważ pracownicy byli zadowoleni, że mogą pracować dla organizacji, która 

wyznaje wartości, które szanują. Jak pokazuje TNS, proste i pozytywne gesty mogą przynieść 

imponujące rezultaty pod względem satysfakcji, dumy i motywacji pracowników. 
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W praktyce 

• Wykonywanie aktów społecznej odpowiedzialności biznesu, takich jak darowizny, zbieranie funduszy 

lub po prostu wprowadzanie bardziej współczujących praktyk biznesowych. Wszystko to służy temu, 

aby obecni i potencjalni pracownicy poczuli się dumni ze współpracy z Twoją organizacją. 

• Zapytaj pracowników, co cenią - co chcieliby, aby zrobił ich pracodawca? 

• Zapewnij pracownikom możliwości zaangażowania się w działania związane ze zbieraniem funduszy 

i wolontariatem. 

• Unikaj negatywnych praktyk biznesowych. Pracownicy będą mniej zmotywowani do pracy w 

organizacji, która jest negatywnie postrzegana w społeczeństwie. 

• Przypomnij pracownikom, w jaki sposób ich usługi przynoszą korzyści społeczeństwu; jak codzienne 

zadania, które wykonują, mają pozytywny wpływ na społeczeństwo. 

4. KORZYSTANIE Z INFORMACJI KLIENTA 

Płynnie gromadzone informacje mogą być wykorzystane do oszczędności kosztów, świadczenia usługi 

dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów oraz częstszej sprzedaży za pośrednictwem 

Internetu. 

Pomysł 

Amerykański sklep internetowy Amazon.com na nowo zdefiniował księgarnię. Jej kultura docenia 

potencjał technologii, a firma wykorzystuje informacje na cztery kluczowe sposoby: 

1. Aby zminimalizować ryzyko, analizując informacje od milionów klientów, aby zobaczyć, jak i kiedy 

kupują, umożliwiając Amazon.com zmniejszenie poziomu ryzyka. 

2. Zmniejszenie kosztów poprzez wykorzystanie technologii do kontrolowania sposobu zarządzania 

zapasami i dostawcami. 

3. Aby dodać wartość i pomóc klientom, oferując recenzje książek i bezpłatne informacje do pobrania 

oraz traktując swoją stronę główną jako indywidualną witrynę sklepową dla każdego klienta, na 

przykład dostosowując listę sugerowanych tytułów, które klient może cieszyć się na podstawie 

poprzednich zakupów. 

4. Wprowadzać innowacje. Amazon uważa, że aby konkurować z konkurentami, niezbędne jest 

innowacyjne podejście w celu poprawy wartości i usług oferowanych konsumentom. 

Liczy się nie tylko to, jakie informacje istnieją, ale jak te informacje są wykorzystywane do budowania 

przewagi konkurencyjnej. Co ciekawe, wiele innych firm detalicznych poszło teraz w ślady Amazona. 

Na przykład iTunes i iStore firmy Apple zrobiły dla sprzedaży muzyki to samo, co Amazon dla sprzedaży 

książek, stosując wiele tych samych zasad. 

W praktyce 

• Traktuj każdego klienta indywidualnie. Na przykład iTunes, sprzedawca muzyki, śledzi zakupy 

poszczególnych klientów i udostępnia spersonalizowaną stronę internetową, zaprojektowaną w celu 

przedstawienia klientowi nowych możliwości zakupu, które pasują do jego/jej osobistych upodobań. 

• Korzystaj z Internetu, aby dostarczać informacje osobom fizycznym, nawet jeśli Twoja firma nie 

prowadzi swojej podstawowej działalności online. Zbierając adresy e-mail klientów, firma może 

opracować bardzo wartościową i intymną strategię marketingową. 
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• Mniejsze firmy i pracownicy niezależni mogą być w stanie uzyskać bardziej szczegółowe informacje 

na temat każdego klienta. Można to następnie zorganizować w dostępną bazę danych, z podtytułami 

dla każdego klienta obejmującymi wszystkie obszary istotnych informacji. 

• Jeśli Twoja organizacja nie jest w stanie bezproblemowo śledzić trendów konsumenckich, korzystaj z 

zachęt, takich jak bezpłatne produkty dla klientów, którzy dobrowolnie udostępniają swoje informacje. 

Podobnie powinieneś również zapewnić nagrody klientom, którzy zgodzą się na otrzymywanie 

informacji o Twojej organizacji – marketing powinien być zabawny, żywy, odpowiedni i trafny. 

6. ORIENTACJA INFORMACJI 

Biorąc pod uwagę, że każdego roku w oprogramowanie i sprzęt IT inwestuje się miliardy dolarów, 

możemy oczekiwać, że menedżerowie będą dokładnie wiedzieć, w jaki sposób technologia 

informacyjna poprawia wyniki ich organizacji. Jaki jest dokładnie związek między miliardami 

inwestowanymi rocznie w IT a poprawą produktywności i wydajności? Orientacja informacyjna ma 

odpowiedź - trzy rzeczy, które połączą IT z wynikami biznesowymi. 

Pomysł 

Profesor Donald Marchand wraz z Williamem J. Kettingerem przeprowadzili badania w szkole biznesu 

IMD, które zidentyfikowały trzy krytyczne czynniki decydujące o skutecznym wykorzystaniu informacji. 

Te trzy zdolności zawierają 15 konkretnych kompetencji. Trzy „zdolności informacyjne” łączą się, aby 

określić, jak skutecznie informacje są wykorzystywane do podejmowania decyzji: 

1. Zachowania i wartości informacyjne. Jest to zdolność organizacji do zaszczepiania i promowania 

zachowań i wartości w celu efektywnego wykorzystania informacji. Menedżerowie muszą promować 

uczciwość, formalność, kontrolę, przejrzystość i udostępnianie, jednocześnie usuwając bariery w 

przepływie informacji i promując wykorzystanie informacji. 

2. Praktyki zarządzania informacją. Zarządzanie informacjami obejmuje wykrywanie, gromadzenie, 

organizowanie, przetwarzanie i konserwację. Menedżerowie tworzą procesy, szkolą swoich 

pracowników i biorą odpowiedzialność za zarządzanie informacją, skupiając w ten sposób swoje 

organizacje na właściwych informacjach. Dbają o uniknięcie (lub przynajmniej zminimalizowanie) 

przeciążenia informacjami, poprawę jakości informacji dostępnych dla pracowników oraz 

usprawnienie podejmowania decyzji. 

3. Praktyki informatyczne. Infrastruktura IT i aplikacje powinny wspierać podejmowanie decyzji. W 

konsekwencji strategia biznesowa musi być powiązana ze strategią IT, aby infrastruktura i aplikacje 

wspierały operacje, procesy biznesowe, innowacje i decyzje. 

Kilka firm z powodzeniem zrealizowało duże projekty informatyczne, w tym Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria (BBVA) i SkandiaBanken, pierwszy szwedzki bank bez oddziałów. BBVA w ciągu 1000 dni 

przekształcił swoją podupadającą bankowość detaliczną opartą na oddziałach w jeden z najlepiej 

prosperujących banków w Hiszpanii. Udało się to osiągnąć dzięki dostarczeniu odpowiednich 

informacji do pracowników oddziałów, co umożliwiło im skuteczną sprzedaż krzyżową swoich 

produktów. SkandiaBanken stworzył model biznesu internetowego, który osiągnął zysk i przewyższył 

większych konkurentów instytucjonalnych w obsłudze klienta i wartości. Chociaż jest to czysty bank 

internetowy i telefoniczny, menedżerowie SkandiaBanken przypisują swój sukces modelowi 

biznesowemu, który integruje prostą infrastrukturę IT i rozwiązania internetowe, łatwy dostęp do 

informacji dla klientów i pracowników oraz kulturę firmy kładącą nacisk na przejrzystość, osobistą 

odpowiedzialność i działanie. 
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W praktyce 

• Uznaj, że zarządzanie informacją zależy od tego, w jaki sposób ludzie wykorzystują dostępne 

informacje i systemy, w jaki sposób dzielą się swoją wiedzą z innymi oraz jak zmotywowani są do 

wykorzystywania informacji do innowacji i tworzenia wartości. 

• Oceniaj, rozwijaj i ulepszaj procesy zarządzania informacją i wiedzą. Pamiętaj, że sama technologia, 

choć niezbędna do sukcesu, nie jest korporacyjnym panaceum. 

7. FRANCZYZA 

Sprzedając markę, biznesplan i wiedzę ekspercką regionalnym właścicielom firm, korporacje mogą 

zwiększać zyski i osiągać globalny zasięg bez znaczącego zwiększania ryzyka. . 

Pomysł 

Liczba i różnorodność franczyz jest duża i jest to technika stosowana przez firmy, od fast foodów 

McDonald's po sieć luksusowych hoteli Hyatt. Istnieją dwa kluczowe elementy każdej franczyzy — 

franczyzodawca i franczyzobiorca. Franczyzodawca sprzedaje swoją renomowaną markę i 

doświadczenie franczyzobiorcy, który następnie zakłada i zarządza firmą. Korzyścią dla franczyzodawcy 

jest możliwość zwiększenia zysku i stania się znaną i zaufaną marką w kraju (lub na świecie). Wielu 

uważa, że korzyścią dla franczyzobiorcy jest zmniejszony poziom ryzyka. Zapewnia również większą 

swobodę, ponieważ franczyzobiorca nie musi tworzyć nowego biznesplanu ani rozwijać nieznanej 

marki. Chociaż idea franchisingu jest stara, została ożywiona pod koniec XX wieku, wraz ze wzrostem 

zapotrzebowania na zdecentralizowane struktury biznesowe. Do 1999 roku statystyki wskazywały, że 

w Ameryce istniało 540 000 franczyz, a nowa otwierana była co 6,5 minuty każdego dnia roboczego. 

Starbucks to dobrze znana historia sukcesu franczyzy. Założona w 1971 roku z jednym sklepem na 

rynku Pike Place w Seattle, wdrożyła franczyzę, a do 2006 roku miała 8000 lokalizacji w ponad 37 

krajach i zyski zbliżone do 3 miliardów dolarów. 

W praktyce 

• Zapewnij spójne dostarczanie wysokiej jakości usług i produktów we wszystkich franczyzach, aby 

zyskać pozytywną, stabilną i zaufaną reputację wśród konsumentów. 

• Tworzenie nowych franczyz zbyt blisko istniejących może grozić „kanibalizacją” jednej z operacji i 

utratą handlu. Chociaż może to być pozytywna praktyka biznesowa, ważne jest, aby wziąć pod uwagę 

konsekwencje. 

• Pozwalają franczyzom osiągnąć wyższy stopień niezależności, odróżniając je od pasywnych 

inwestorów lub konglomeratów. 

• Skorzystaj z pomocy ekspertów, doświadczonych prawników lub doradców – niezależnie od tego, czy 

sprzedajesz, czy kupujesz franczyzę. Kluczem do sukcesu jest posiadanie odpowiedniego produktu lub  

8. ELIMINACJA ODPADÓW (MUDA) 

W pośpiechu, aby skupić się na przychodach, wiele firm zapomina wziąć pod uwagę znaczenie procesu 

biznesowego i skutki marnotrawstwa. Innymi słowy, firmy, które starają się pozostać sprawne i dobrze 

zorganizowane, mają znaczną przewagę nad tymi, którym brakuje wydajności. 

Pomysł 

Przez dziesięciolecia wiodące japońskie firmy kierowały swoje wysiłki w zakresie zarządzania kosztami 

w kierunku muda (eliminacji odpadów). Zachodnie firmy odzwierciedlały sukces tego „japońskiego 
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cudu” z lat 70. i 80. XX wieku. Koncepcje just in time (JIT) i eliminacja marnotrawstwa oznaczały, że 

nowe terminy, takie jak analiza procesów, mapowanie procesów i re-engineering, stały się częścią 

leksykonu biznesowego. Ideą analizy procesu jest myślenie o działaniach biznesowych jako o łańcuchu 

zdarzeń, być może od początku procesu produkcyjnego do końca, i rozbicie łańcucha działań na bardzo 

dyskretne, ale możliwe do zidentyfikowania zadania. Po trudnościach w latach 70. starsi menedżerowie 

Harley-Davidson odwiedzili zakład motocyklowy Hondy w Marysville w stanie Ohio. Różnica między 

zakładem Hondy a zakładem Harley-Davidson była dramatyczna pod względem układu, przepływu 

produkcji, wydajności i zarządzania zapasami. Menedżerowie zdecydowali, że Harley-Davidson musi 

wprowadzić ogólnofirmową inicjatywę produkcyjną JIT o nazwie MAN (Materials As Needed). Operacje 

produkcyjne zostały połączone, zmniejszając ilość zasobów potrzebnych do obsługi materiałów. 

Harley-Davidson zmniejszył zarówno ilość dostaw otrzymanych zbyt wcześnie, jak i zapasy 

wyprodukowane zbyt wcześnie. Zmniejszyło to również przestrzeń wymaganą do produkcji, co 

uwolniło dodatkową przestrzeń w celu zwiększenia produkcji. Podobne doświadczenia miał Caterpillar, 

wiodący producent maszyn rolniczych i budowlanych. W latach 80. struktura kosztów Caterpillar była 

znacznie wyższa niż jej głównego konkurenta – japońskiej firmy Komatsu. Firma Caterpillar stwierdziła, 

że proces „przepływu” firmy Komatsu był bardziej wydajna niż metoda firmy Caterpillar polegająca na 

przenoszeniu części i częściowo wykończonych produktów w procesie produkcyjnym. Podjęła znaczącą 

inicjatywę rearanżacji roślin pod nazwą PWAF (Plant With a Future). Nowy proces przepływu skrócił 

odległości między operacjami, co poprawiło koszty obsługi materiałów, poziomy zapasów i czas cyklu 

wytwarzania każdego produktu. W niektórych przypadkach czas cyklu został skrócony nawet o 80 

procent. 

W praktyce 

• Analizuj swój proces produkcyjny pod kątem nieefektywności i marnotrawstwa. Zapytaj osoby, które 

prowadzą procesy, jak można je ulepszyć. Dotyczy to zarówno firm usługowych, jak i przemysłu 

wytwórczego i przetwórczego. 

• Stwórz jasny, wykonalny plan zmniejszenia obszarów nieefektywności i zastąpienia ich 

usprawnionymi operacjami. 

• Zdecyduj, jak będzie wyglądał sukces, jak będzie mierzony i kiedy będzie oceniany. 

• Bądź ostrożny przy wprowadzaniu nowego planu. Zmiany w dowolnym procesie mogą mieć 

nieprzewidziane konsekwencje - należy być świadomym tych możliwych problemów i być gotowym na 

wprowadzenie korekt, aby je zrekompensować. 

9. WIĄZANIE Z KLIENTEM 

Ponieważ konkurencja biznesowa staje się coraz bardziej zacięta, firmy powinny nie tylko 

koncentrować się na przyciąganiu nowych klientów, ale także powinny wykorzystywać nagrody, aby 

zatrzymać istniejących klientów i uzyskać z nich więcej, co również przyciągnie więcej klientów. 

Pomysł 

Wiele branż charakteryzuje walka nie tylko o przyciągnięcie klientów, ale także o utrzymanie ich stałego 

wsparcia po zdobyciu. Przykładem wykorzystania informacji do wzmocnienia więzi z klientami i 

poprawy konkurencyjności są programy lojalnościowe dla klientów. Programy te od dawna są cechą 

programów marketingowych, a ostatnim przykładem są mile lotnicze. Nastąpił duży wzrost liczby i 

rodzaju firm oferujących programy lojalnościowe. Obejmują one księgarnie, takie jak WH Smith w 

Wielkiej Brytanii, które mają zaawansowaną bazę danych milionów klientów, po firmy obsługujące 

karty kredytowe i operatorów telefonicznych, takich jak MCI w USA, które były pionierami w zakresie 
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rabatów dla przyjaciół i rodziny. Dla MCI to pojedyncze działanie, podjęte przy stosunkowo niewielkich 

nakładach na reklamę (5 proc. lidera rynku, AT&T), spowodowało wzrost udziału w rynku o 4 proc. 

pomimo ostrej konkurencji. Pomysłowość programów lojalnościowych nieustannie zaskakuje, 

ujawniając wartości marki firm i zagrożenie, jakie stanowią dla konkurencji. Na przykład firma Virgin 

Atlantic wprowadziła genialny program lojalnościowy do budowania więzi z klientami, aby skrócić czas 

potrzebny na pozyskanie nowych klientów. Virgin oferuje przywileje osobom zaangażowanym w 

programy lojalnościowe konkurencji, oferując bezpłatny bilet towarzyszący każdemu często 

podróżującemu samolotem British Airways, który zgromadził 10 000 mil. Ma to dodatkową zaletę 

polegającą na wzmocnieniu postrzegania marki Virgin jako dynamicznej i elastycznej.  

W praktyce 

• Twórz programy lojalnościowe dla klientów, aby zachęcić do powtarzania biznesu i budować 

pozytywny wizerunek marki wśród swoich klientów. 

• Skoncentruj się na konkurencji podczas tworzenia programu lojalnościowego. Co oferują i co możesz 

zaoferować, co jest lepsze i bardziej kuszące dla klienta? 

• Bądź kreatywny z programami lojalnościowymi i innymi metodami budowania więzi z klientami. Jest 

to obszar z wieloma możliwościami innowacji – wykorzystaj je. 

• Zapytaj pracowników mających kontakt z klientem, jak najlepiej zwiększyć lojalność klientów. 

10. PROFILOWANIE PSYCHOGRAFICZNE 

Aby poprawić efektywność sprzedaży, klientów można podzielić na „grupy” zgodnie z ich osobistymi 

potrzebami i preferencjami; nowi klienci mogą być następnie oceniani i przypisywani do odpowiedniej 

grupy. Profilowanie to łączy ugrupowania psychologiczne i demograficzne - stąd określenie 

„psychograficzne”. Dzięki temu firma może bezproblemowo i skutecznie zaspokoić specyficzne 

potrzeby i preferencje klientów. To usprawnienie wiedzy o klientach pozwala firmom zwyciężać na 

konkurencyjnych i zorientowanych na klienta rynkach. 

Pomysł 

„Klucz do szczęścia” był narzędziem autodiagnozy opracowanym dla klientów Club Med. Firma odkryła, 

że ponad 40 procent niezadowolenia klientów było bezpośrednio związane z polecaniem (lub 

umożliwieniem wyboru) złego rodzaju lokalizacji na wakacje. Na przykład rodzina nieświadomie 

wybrałaby kurort przeznaczony dla osób samotnych, podczas gdy para chcąca poznać miejscowe 

zwyczaje przez pomyłkę odwiedzałaby pustą wyspę. Dalsze badania wykazały, że Club Med ma pięć 

segmentów klientów: 

• Rodzinni, które lubią czuć się komfortowo i z rodziną. 

• Celebryci, którzy lubią się bawić. 

• Epikurejczycy, którzy preferują wysoki poziom komfortu. 

• Wytrawni goście, którzy lubią odkrywać kraj – jego kulturę, historię i urok. 

• Aktywiści, którzy chcą zadbać o formę i uprawiać sport. 

„Klucz do szczęścia” był systemem samoobsługowym zaprojektowanym, aby pomóc klientom. Za 

pomocą pytań udało się ustalić, która z pięciu kategorii najlepiej odpowiada klientowi i która lokalizacja 

będzie mu najbardziej odpowiadać. W wyniku tego systemu biznes rósł zarówno w krótkim okresie, 

gdy klienci znaleźli to, czego chcieli, jak iw dłuższej perspektywie, gdy zadowoleni klienci wracali. 
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W praktyce 

• Zrozum swoich klientów. Kim oni są i czego chcą od Twojej firmy? Opinie klientów i ankiety są 

użytecznymi źródłami informacji, które pomogą Ci zebrać te informacje. 

• Segmentuj swój rynek. Podziel klientów na znaczące grupy na podstawie ich osobowości, wymagań i 

innych istotnych czynników. 

• Przeprowadź burzę mózgów, w jaki sposób można dostosować produkt, aby jak najlepiej służył 

interesom tych poszczególnych grup. 

• Oceń każdego nowego klienta, aby zdecydować, do której z „grup klientów” należy, a następnie 

zapewnij mu bardziej spersonalizowaną obsługę. 

• Dopasuj wszystkie elementy swojej oferty – w szczególności ceny i dodatki – tak, aby dokładnie 

odpowiadały potrzebom każdego segmentu klientów. 

• Upewnij się, że pracownicy Twojej firmy rozumieją, cenią i dostosowują swoją pracę tak, aby 

zadowolić każdego rodzaju klienta. 

• Bądź przygotowany na dodawanie nowych grup zgodnie z wymaganiami. 

11. ZROZUMIENIE DEMOGRAFII 

Świat szybko się zmienia, a jedna z największych zmian w historii ludzkości zaszła, czego wielu z nas 

nawet nie zauważyło - zmiany wynikające z rozwoju demograficznego. Zrozumienie tych zmian może 

zapewnić bezpieczne podstawy a także znaczące możliwości biznesowe. 

Pomysł 

Pomysł jest prosty: dzięki zrozumieniu demografii ujawnione zostaną przyszłe szanse i zagrożenia. 

Jedną z globalnych firm, która rozumie znaczenie demografii, jest HSBC, „lokalny bank świata”. 

Zrozumienie składu populacji, tego, jak będą się one zmieniać i czego będzie chciała każda grupa w 

społeczeństwie, ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu, jeśli prowadzisz szeroką gamę 

firm- a zwłaszcza usługi finansowe. Rozważmy wiadomość e-mail HSBC wysłaną z jej strony 

internetowej w 2007 roku. Powiedz nam co myślisz. Czy zgadzasz się z 57% Indonezyjczyków, którzy 

postrzegają emeryturę jako czas na odpoczynek? Czy, podobnie jak 58% Kanadyjczyków, postrzegasz 

to jako początek nowej kariery? Więcej z nas żyje obecnie dłużej, jest to kwestia, która wymaga 

poważnego rozważenia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że do 2050 roku 22% światowej populacji może 

żyć na emeryturze. HSBC rozwija dynamiczny biznes w zakresie życia, emerytur i inwestycji, ale to 

dopiero początek. Demografia stoi za wieloma zmianami w HSBC. Na przykład HSBC zareagował na 

migrację z Europy Wschodniej do Wielkiej Brytanii, uznając, że wśród pracowników migrujących 

istnieje zapotrzebowanie na konta bankowe i pożyczki, nawet wśród osób bez historii kredytowej w 

Wielkiej Brytanii, a imigranci również chcą wysyłać przekazy pieniężne z powrotem do swoich rodzin . 

Nie był to odosobniony incydent, ale ważny nowy segment rynku, a HSBC opracowało i wprowadziło 

na rynek (w kilku językach) produkt, który właśnie to zrobił. XX wiek przyniósł niespotykane zmiany 

demograficzne. Światowa populacja wzrosła prawie czterokrotnie (z 1,6 miliarda w 1900 r. do 6,1 

miliarda w 2000 r.); był najwyższy wskaźnik wzrostu populacji (2 procent w 1969 r.) i najkrótszy czas, 

w którym globalna populacja podwoiła się, co miało miejsce między administracjami amerykańskich 

prezydentów Kennedy'ego i Clintona. Było to połączone z bezprecedensowym spadkiem śmiertelności 

i dzietności, znaczną migracją międzynarodową oraz zwiększoną urbanizacją, co skutkowało 

powstawaniem megamiast. . Najwyraźniej zmiany demograficzne zmieniają otaczający nas świat. 
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Najszybciej rosnące populacje znajdują się w Indiach, Chinach, Pakistanie, Nigerii, Indonezji i 

Bangladeszu. Na przykład: 

• Japonia spodziewa się spadku liczby ludności o 50 procent do roku 2100, co jest wynikiem niskiego 

wskaźnika urodzeń i bardzo niskiego poziomu imigracji. 

• W ciągu dziesięciu lat Włochy będą miały ponad milion osób w wieku powyżej 90 lat. W Europie 

populacja Włoch szybko spada, podobnie jak Rosja i Niemcy. 

• Ameryka jest jedynym dużym krajem rozwiniętym, którego populacja rośnie, głównie z powodu 

migracji. Do 2050 roku populacja Ameryki będzie wynosić 400 milionów. Mimo to wzrost populacji 

koncentruje się prawie wyłącznie w regionach „rozwijających się”. 

• Zmiany demograficzne zmieniają skład rodziny w krajach rozwijających się, w wyniku czego wzrasta 

wpływ kobiet. 

• Populacje będą starsze niż kiedykolwiek wcześniej, z głębokimi konsekwencjami dla polityki socjalnej, 

emerytur, podatków, zatrudnienia i wydatków w dotkniętych gospodarkach krajów rozwiniętych. 

• Urbanizacja jest powszechna i rozwija się. W 2006 roku, po raz pierwszy w historii ludzkości, globalna 

populacja miejska przewyższyła globalną populację wiejską. Ten ruch do miast, podobnie jak wiele 

zmian demograficznych, głęboko zmieni zachowania i oczekiwania. 

W praktyce 

Dowiedz się, jak demografia może wpływać na Twoje kluczowe rynki. Jakie są trendy? Gdzie są szanse 

i zagrożenia? Kim są teraz Twoi klienci i kim będą w przyszłości? 

12. MASOWA PERSONALIZACJA 

Gromadzenie i przechowywanie informacji na dużą skalę umożliwia świadczenie wysokiej jakości, 

spersonalizowanej usługi dla każdego klienta. Dodając wartość do swojego produktu, możesz odciąć 

się od konkurencji i zapewnić powtarzalność biznesu. 

Pomysł 

Dzięki efektywnemu stosowaniu technologii informatycznych i szkoleniu wszystkich swoich 

pracowników w zakresie korzystania z informacji, sieć hoteli Ritz-Carlton w ciągu ostatnich 15 lat 

rozwinęła się w jedną z odnoszących największe sukcesy sieci luksusowych hoteli na świecie, 

zapewniając klientom wysoce spersonalizowane usługa. Strategia firmy Ritz-Carlton była dość prosta: 

wyróżnić się na tle konkurencji poprzez oferowanie wyróżniającej się obsługi i wartości dla klienta po 

konkurencyjnej cenie. Niezwykły był jednak nacisk na kilka kluczowych zasad, które opierały się na 

połączeniu silnego przywództwa oraz skutecznego zarządzania i stosowania technologii. Zasady te 

obejmowały: 

• Wizja wydajnej, spersonalizowanej obsługi. Ważne było, aby pracownicy byli zaangażowani w 

świadczenie wysokiej jakości usług. Systemy IT zostały ustandaryzowane w całym przedsiębiorstwie i 

opracowano kulturę organizacyjną, która kładzie nacisk na potrzebę przechwytywania i 

rozpowszechniania przydatnych informacji o każdym indywidualnym kliencie. 

• Dążenie do zapewnienia, że hotele działają bezbłędnie i utrzymania klientów poprzez strategię 

marketingu precyzyjnego. Aby to osiągnąć, Ritz-Carlton spędził lata na gromadzeniu dogłębnej wiedzy 

na temat swoich procesów pracy, a następnie połączył technologię z indywidualnymi umiejętnościami 

i innowacjami, co umożliwiło Ritz-Carlton śledzenie indywidualnych preferencji klientów. 
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Na przykład pracownicy obserwują gości, zapisują ich preferencje i przechowują dane w 

ogólnofirmowej sieci informacyjnej. Umożliwia to innym pracownikom ponowne wykorzystanie 

informacji i świadczenie najbardziej spersonalizowanych dostępnych usług, wykorzystując ich kontakt 

z klientem, aby odciąć się od konkurencji. Kiedy klienci się meldują, otrzymują preferowany pokój i 

lokalizację, a przez cały pobyt przełożeni Ritz-Carlton sprawdzają istotne szczegóły każdego klienta, aby 

mogli spersonalizować obsługę, zapewniając dodatkowe poduszki, ulubione napoje, preferowane 

gazety i tak dalej. Podejście Ritz-Carlton jest doskonałym przykładem siły masowej personalizacji — 

możliwości szybkiego, wydajnego i rentownego dostarczania gamy produktów i usług, które zadowolą 

każdego indywidualnego klienta. 

W praktyce 

• Korzystaj z pracowników na każdym poziomie w Twojej firmie, a także z zalet technologii, aby słuchać 

rynku na wyjątkowo zaawansowanym poziomie. 

• Przechowuj informacje o klientach w łatwo dostępny sposób, aby zapewnić wyróżniający się poziom 

spersonalizowanej jakości. 

• W razie potrzeby szybko reorganizuj ludzi, informacje i procesy, aby zapewnić korzyści z wysoce 

zindywidualizowanej i uważnej usługi. 

13. WIODĄCA INNOWACYJNOŚĆ „ODGÓRNA” 

Kierownictwo wyższego szczebla powinno podejmować bezpośrednie działania w celu wykorzystania 

wiedzy i pomysłów pracowników w celu zapewnienia spójnych i wysokiej jakości innowacji. . 

Pomysł 

Słowo „innowacja” przywołuje obraz procesu, który jest spontaniczny, nieprzewidywalny i nie do 

opanowania. Literatura innowacyjna obfituje w historie o nieoczekiwanych odkryciach i niezależnych 

mistrzach, którzy wytrwale realizują swój pomysł, dopóki nie trafią w dziesiątkę. Często - jak 

podkreślają opowiadania -wynalazcy pracowali potajemnie wbrew woli kierownictwa. Archetypami 

takich innowatorów są Art Fry i Spence Silver, chemicy 3M, którzy zamienili słabo przylegający klej w 

przebój wart miliardy dolarów. W takich przypadkach innowacja przebiegała oddolnie, a pomysły i 

dążenie do ich przejrzenia pochodziły z laboratoriów lub placówek marketingowych, a nie ze szczytu 

organizacji. Jednak, aby zapewnić spójne i wysokiej jakości innowacje, rola zarządzania ma kluczowe 

znaczenie. Kierownictwo wyższego szczebla powinno podejmować znaczące i bezpośrednie działania, 

wykorzystując informacje i wiedzę. Przykładem jest komercyjny rozwój karty kredytowej. W 1958 r. 

grupa badawcza w Bank of America o nazwie Departament Badań Obsługi Klienta, mająca za zadanie 

opracowywać potencjalne nowe produkty, stworzyła pierwszą kartę kredytową. Rozwój ten został 

później wzmocniony przez siedmiu bankierów w Citibank, którzy dodali kolejne kluczowe funkcje, w 

tym rabaty handlowe, limity kredytowe i warunki. Rozwój ten nie nastąpił w odpowiedzi na potrzebę 

rynku: pojawił się, ponieważ ludzie w biznesie bankowym wykorzystywali swoją wiedzę i informacje. 

Obejmowały one umiejętności wyczuwania rynku, zrozumienie klientów, informacje i prognozy 

dotyczące trendów gospodarczych i społecznych, doświadczenie z podobnymi pomysłami na produkty 

(np. kredyty ratalne) oraz wiedzę na temat nowych rozwiązań technologicznych. Nastąpił okres 

znaczących innowacji w branży usług finansowych, w tym bankomatów i rozwoju bankowości 

internetowej. Ten rodzaj innowacji znacznie różni się od innowacji oddolnych: 

• Niezbędne było wsparcie kierownictwa wyższego szczebla: założyli jednostkę, pomogli rozwinąć jej 

funkcje i zapewnili jej wsparcie potrzebne do zakorzenienia się i rozwoju. 



 

12 
 

• Rola kierownictwa wyższego szczebla była istotna na wczesnym etapie procesu, tworząc 

odpowiednie warunki oraz zapewniając wsparcie i dynamikę. 

• U podstaw tej odgórnej innowacji leżała informacja. Wykorzystanie informacji i wiedzy ukrytej jest 

zasadniczą częścią zapewnienia, że proces innowacji rozpoczyna się, trwa i przynosi sukces. 

W praktyce 

• Zachęcaj kierownictwo wyższego szczebla do bezpośredniego zaangażowania w proces innowacji. 

• Wykorzystaj umiejętności, wiedzę i doświadczenie członków zespołu wyczuwania rynku, aby oceniać 

innowacyjne pomysły. 

• Stwórz „kulturę innowacji” w swojej organizacji, dając pracownikom forum do dyskusji i oceny ich 

pomysłów oraz nagradzając innowacje. 

14. SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I PRZESYŁANIE WARTOŚCI FIRMY 

Regularne spotkania kluczowych pracowników z różnych obszarów firmy zwiększą naukę, poprawią 

strategię, usuną granice i zwiększą produktywność grupy. Lepsza „przejrzystość” wyników ułatwi 

identyfikację kluczowych obszarów mocnych i słabych stron. 

Pomysł 

Pracownicy General Electric zaczęli uważniej słuchać prostych przemówień dyrektora generalnego 

Jacka Welcha na temat wartości firmy po jej bezprecedensowej restrukturyzacji na początku lat 80., 

która obejmowała zbycie w ponad 200 spółkach zależnych GE i masowe zwolnienia około 135 000 osób. 

Powstała firma była znacznie mniej biurokratyczna, co stanowiło podstawę przekazu prezesa o 

prostocie, szczerości i przejrzystej uczeniu się ponad granicami. Aby to podkreślić, Jack Welch osobiście 

rozpoczął serię „treningów” lub „spotkań miejskich” - które były po prostu spotkaniami kluczowych 

menedżerów ponad granicami funkcjonalnymi i geograficznymi - podczas których otwarcie omawiano 

trudne kwestie, a dyrektorzy generalni wspierali szczere uczenie się. W rezultacie w latach 80. było 

coraz mniej miejsc, w których można było się ukryć w globalnych szczeblach kierowniczych GE. Osoby, 

które przeżyły mordercze rytuały komunikacyjne swojego dyrektora generalnego, były w stanie 

przekazać innym proste przesłanie prostoty, szczerości i przejrzystej nauki ponad granicami. Większość 

portali społecznościowych firmy Welch miała miejsce w korporacji GE , Uniwersytet w Crotonville, 

gdzie podobno spędził ponad 50 procent swojego czasu stale trenując i ucząc się od innych. 

W praktyce 

• Ogranicz biurokrację, aby zwiększyć przejrzystość i otwartość organizacji. 

• Identyfikuj kluczowych pracowników w całej firmie i organizuj regularne spotkania w celu dzielenia 

się pomysłami, zgłaszania problemów i opracowywania strategii. Wykorzystaj te spotkania do oceny 

pracowników: kto najlepiej radzi sobie z innowacjami i identyfikacją problemów, a kto jest najsłabszy? 

• Stwórz w swojej organizacji solidną sieć społecznościową, którą można wykorzystać do 

przekazywania informacji i szybkiego wdrażania pomysłów. Może to wiązać się z zapraszaniem na 

spotkania przedstawicieli różnych „departamentów”. Na przykład, zamiast organizować osobne 

spotkania dla pracowników IT i pracowników marketingu, pozwól im wspólnie omawiać pomysły. 

Dzięki temu będą mieli jaśniejsze pojęcie o wyzwaniach, przed którymi stoi firma jako całość. 
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• Organizuj regularne spotkania globalnych menedżerów, aby upewnić się, że są zjednoczeni za 

inicjatywą i rozumieją, jak należy ją wdrażać. Zachęć także globalnych menedżerów do spotkań z 

członkami ich jednostek biznesowych w celu poinformowania ich o inicjatywie firmy. 

• Zachęcaj menedżerów do zdobywania członków zespołu na przykład poprzez przyznawanie im 

nagród opartych na wynikach za sukces ich jednostki biznesowej we wdrażaniu określonych inicjatyw. 

Na podstawie wyników 

15. OSIĄGNIĘCIE PRZEŁOMOWEGO ROZWOJU 

Firmy o ugruntowanej pozycji często mają trudności z osiągnięciem wiodącego w branży tempa 

wzrostu, ponieważ ich sektor jest dojrzały lub wysoce konkurencyjny, albo dlatego, że utknęły w 

rutynie przyrostu. Firmy nabierają przekonania, że muszą konkurować w taki sam sposób, jak ich 

rywale: minimalizowanie ryzyka, maksymalizacja zasobów i osiąganie akceptowalnych zysków. Jest 

jeszcze inny sposób: zasadniczo zrewiduj, co napędza Twoje zyski, zbuduj lepszy model biznesowy i 

osiągnij przełomowy wzrost. 

Pomysł 

Badania przeprowadzone przez profesorów szkół biznesu, Ritę Gunther McGrath i Iana C. MacMillana, 

pokazują, w jaki sposób firmy z różnych branż osiągają wyjątkowy wzrost. Kluczem jest zrewidowanie 

firmy, przyjęcie nowego, odmiennego i radykalnego podejścia od konkurencji i znalezienie lepszych 

sposobów na generowanie zysków. Niezbędne jest bycie elastycznym i kreatywnym oraz zrozumienie, 

co cenią klienci. Cemex przekształcił swoją małą firmę zajmującą się towarami w Monterey w Meksyku 

w jedną z największych firm cementowych na świecie, dokonując radykalnej ponownej oceny tego, co 

będzie napędzać zyski. Pod względem ceny akcji, marży operacyjnej i zwrotu z aktywów firma 

przewyższała swoich międzynarodowych rywali, Holcima i Lafarge. Cemex przeszedł od sprzedaży 

betonu jako produktu przez stocznię do sprzedaży terminowej dostawy towaru. Dla klientów liczyła się 

dostawa: dostawa odpowiedniej ilości, we właściwym miejscu, we właściwym czasie, bez czekających 

pracowników lub psucie się betonu. Korzystanie z zastosowanych metod przez Federal Express i załogi 

karetek pogotowia, Cemex opracował technologię cyfrową do zarządzania lokalizacją i wysyłką swoich 

ciężarówek. Teraz Cemex korzysta z technologii GPS, aby zagwarantować dostawę gotowego cementu 

w ciągu 20 minut. 

W praktyce 

Dla firmy Cemex sukces opierał się na zmianie kulturowej w całej firmie. Wymagało to proaktywnego 

podejścia do wypełniania zobowiązań, opracowywania nowych sposobów obsługi klientów i 

zapewnienia sprawnego działania. Korzystanie z następujących technik może osiągnąć przełomowy 

wzrost: 

• Przekształć wrażenia klientów i znajdź nowe sposoby na zaspokojenie ich potrzeb - np. opracowane 

przez firmę Microsoft oprogramowanie biurowe i cokolwiek myślisz o ich działalności, zdecydowanie 

ma przewagę nad pisaniem na maszynie! 

• Przekształć produkt lub usługę oferowaną klientom tak, aby odzwierciedlały to, co cenią. Jednym z 

podejść jest porównanie Twojej oferty z 

konkurentów, dzieląc atrybuty produktu na trzy kategorie: podstawowe, zróżnicowane i wyjątkowe. 

Następnie zastanów się, jak wypracować nowe zalety i wzmocnić istniejące, aby Twój produkt był 

wyjątkowy. 

• Zmień swoje wskaźniki wydajności, aby monitorować i ulepszać swoją ofertę dla klientów. 
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• Przedefiniuj swoją działalność, na przykład zmieniając podstawową jednostkę, za którą klienci są 

obciążani, lub zmieniając kluczowe wskaźniki używane do pomiaru, jak dobrze sprzedajesz. Na 

przykład, niektórzy prawnicy odeszli od tradycyjnej metody sprzedaży czasu na rzecz sprzedaży usług 

na zasadzie „no win, no fee”. 

• Wykorzystaj zmiany w swoim sektorze. Na przykład Amazon.com dostrzegł potencjał internetu w 

redefinicji handlu detalicznego. Ponadto bank HSBC jako pierwszy zauważył, że imigranci w Wielkiej 

Brytanii mają specyficzne potrzeby bankowe (np. w celu repatriacji środków z zagranicy) i okoliczności 

(brak historii bankowej w Wielkiej Brytanii) i zaoferował produkty dostosowane do tego rynku. 

16. PROTOTYPOWANIE GŁĘBOKICH NURKOWAŃ 

Proces głębokiego nurkowania to skoncentrowane, zespołowe podejście do opracowywania rozwiązań 

konkretnych problemów lub wyzwań. Ma na celu wykorzystanie pomysłów wszystkich członków 

zespołu w kreatywny, stymulujący, skoncentrowany, energiczny, zabawny i użyteczny sposób. 

Pomysł 

Głębokie nurkowanie to połączenie burzy mózgów i prototypowania (gdzie bada się i rozwija wstępne 

potencjalne rozwiązanie). Jest to podejście, które może wykorzystać każdy prowadzący inicjatywę 

zmiany w celu zidentyfikowania działań, które mogą posunąć firmę do przodu. Głębokie nurkowanie 

można wykonać w godzinę, dzień lub tydzień. Główne etapy procesu głębokiego nurkowania to: 

• Budowanie zróżnicowanego zespołu. 

• Zdefiniowanie wyzwania projektowego. 

• Eksperci odwiedzający. 

• Dzielenie się pomysłami. 

• Burza mózgów i głosowanie. 

• Opracowanie szybkiego prototypu. 

• Testowanie i udoskonalanie prototypu. 

• Skupienie się na prototypie i stworzeniu ostatecznego rozwiązania. 

W praktyce 

IDEO, wybitna amerykańska firma projektowa, wierzy, że istnieje kilka etapów głębokiego 

prototypowania (więcej informacji można znaleźć w The Art of Innovation: Lekcje kreatywności od 

IDEO, wiodącej amerykańskiej firmy projektowej Toma Kelleya i Jonathana Littmana). 

• Zrozum swój rynek, klientów, technologię i postrzegane ograniczenia. 

• Obserwuj ludzi w rzeczywistych sytuacjach. 

• Zsyntetyzuj i uporządkuj kluczowe tematy z pierwszych dwóch faz. 

• Wizualizuj: często wiąże się to z intensywną burzą mózgów i dyskusją. Wyobraź sobie nowe koncepcje 

i pomysły wokół głównych tematów projektu. 

• Następne jest prototypowanie, a to obejmuje tworzenie pomysłów i fizyczną burzę mózgów. 
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• Dopracuj i usprawnij swoje pomysły. Ponownie przeprowadź burzę mózgów, aby ulepszyć prototyp i 

pokonać przeszkody oraz zawęzić i skoncentrować swoje koncepcje. Oceń i ustal priorytety swoich 

pomysłów oraz zdecyduj, jak zostaną wdrożone. 

Inne cenne aspekty kreatywnego rozwiązywania problemów, które można zastosować, gdy czas jest 

napięty, obejmują: 

• Najpierw próbować (a później prosić o przebaczenie). 

• Testuj marketing. 

• Zapewnienie jak największej różnorodności i różnorodności zespołów. 

• Szukam wejścia zewnętrznego. 

• Redukcja i wirtualna eliminacja hierarchii. 

• Angażowanie ludzi, tworzenie poczucia zabawy i praca bez granic. 

• Elastyczność w zakresie organizacji pracy. 

• Zaakceptowanie faktu, że próbowanie i porażka jest w porządku. 

• Narzucanie terminu, przy jednoczesnym daniu ludziom czasu na kreatywność. 

17 BADANIA RYNKU 

Najlepszym miejscem do rozwijania zyskownego biznesu stołowego i najlepszym sposobem na 

budowanie sukcesu jest często, gdy już prowadzisz biznes. Lekcje można pobierać bezpośrednio z rynku 

i Twoich klientów, aby dać Ci natychmiastowy przewodnik na temat tego, co działa, a co nie. 

Pomysł 

Julian Metcalfe i Sinclair Beecham założyli odnoszącą sukcesy sieć sklepów z kanapkami Pret A Manger 

w 1986 roku. Osiągnęła znaczne zyski, przypisuje się jej „wynalezienie kanapki na nowo” i 

zaznajomienie się z nią w Wielkiej Brytanii, Nowym Jorku i Hongkongu. Jednak ich firma nie zaczynała 

jako sklep z kanapkami; oryginalny sklep był nielicencjonowany (sklep monopolowy) w Fulham w 

Londynie, zwany „Hair of the Dog”. Jednak szybko zdali sobie sprawę, że to nie jest zwycięska formuła. 

Chociaż przychody były wysokie, marża zysku nie była – stwierdził Sinclair Beecham: „Zdecydowaliśmy, 

że istnieje więcej możliwości w przypadku niedrogich, wysokomarżowych produktów spożywczych, 

takich jak kanapki”. Słuchając klientów i wykazując śmiałą gotowość do drastycznej zmiany oferty dla 

klientów, gdy jest to konieczne, odnieśli sukces. To była lekcja, której nauczyli się na własnej skórze, 

aktywnie prowadząc interesy na rynku. Ponieważ każdy rynek zawsze będzie charakteryzował się 

pewnym stopniem nieprzewidywalności, najlepszym sposobem na poznanie formuły 

wysokodochodowego biznesu jest „uczenie się na bieżąco”. To nie jest lekcja, o której zapomniał 

Sinclair Beecham. Pod koniec 2006 roku, przygotowując się do uruchomienia Hoxton, innowacyjnego 

„luksusowego” hotelu w centrum Londynu, skomentował: „Hoxton to eksperyment. Zobaczymy, czy 

to zadziała. Będą rzeczy, które będziemy musieli zmienić i będziemy słuchać naszych klientów, jeśli 

zajdzie taka potrzeba”. 

W praktyce 

• Rozpoczynając nowy biznes, nie oczekuj natychmiastowego osiągnięcia doskonałej formuły. Bez 

względu na to, jak wiele abstrakcyjnych przygotowań zostanie wykonanych wcześniej, zawsze będą 

lekcje, których można się nauczyć tylko na „warsztacie”. 
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• Nie zniechęcaj się, gdy napotkasz problemy. Postrzegaj je nie jako przeszkody czy porażki, ale jako 

nieocenione możliwości do nauki. Przeanalizuj przyczyny ich wystąpienia, ich znaczenie i wpływ. 

• Przygotuj się na wprowadzenie drastycznych zmian w swojej firmie. Chociaż trzymanie się określonej 

formuły może być kuszące, może być konieczna zmiana lub w skrajnych przypadkach odrzucenie, aby 

uzyskać bardziej opłacalną alternatywę. 

• Połącz naukę abstrakcyjną z praktycznym doświadczeniem. Te dwie koncepcje nie muszą się 

wzajemnie wykluczać. 

18. WSPOMAGANIE SWOICH KLIENTÓW 

Nie należy lekceważyć znaczenia dostarczania informacji klientowi. Informacje zachęcają klientów do 

kupowania i maksymalnego wykorzystania świadczonej usługi. Z drugiej strony firmy powinny chętnie 

przyjmować informacje od konsumenta w formie ankiet satysfakcji klienta i informacji zwrotnych. 

Pomysł 

W latach 1989-1991 firma Ryder - największa na świecie firma leasingowa zajmująca się leasingiem 

samochodów ciężarowych - odnotowywała stały spadek wartości swojej działalności i spadła na drugie 

miejsce na swoim głównym rynku amerykańskim. Aby rozwiązać ten problem, Ryder dostrzegł 

potrzebę efektywniejszego wykorzystywania informacji do obsługi klientów. Jego podejście podkreśliło 

trzy kluczowe wpływy mające wpływ na obecnych i potencjalnych klientów: 

1. Potrzeba pomocy klientom w zakupie: na przykład poprzez wyprodukowanie broszury wyjaśniającej 

wyraźnie, dlaczego powinni kupić ubezpieczenie Ryder, a także dostarczenie innej broszury 

zawierającej inne materiały eksploatacyjne i akcesoria. Ryder uznał, że klienci chcieliby porównywać 

produkty z produktami konkurencji, dlatego stworzył tabelę porównawczą ciężarówek, podkreślając 

jej konkurencyjność i uspokajając potencjalnych klientów. 

2. Potrzeba pomocy klientom w korzystaniu z usługi: Ryder udostępnił bezpłatny przewodnik po 

przeprowadzce dla każdego klienta i potencjalnego klienta, opublikowany w języku hiszpańskim i 

angielskim. 

3. Potrzeba pomocy klientom w ciągłym dostosowywaniu ich użytkowania: a także dbanie o to, aby 

każdy punkt sprzedaży był dobrze uporządkowany, wykazując silne poczucie tożsamości korporacyjnej 

i zaangażowania w serwis klienta , Ryder zapewnił, że są dodatkowe produkty i usługi dostępne w jej 

placówkach. Obejmowały one informacje o zaletach korzystania z urządzeń holowniczych Ryder i 

szczegóły długoterminowej stopy dyskontowej. 

Korzyści płynące z tych działań dla klientów były ściśle monitorowane z ankietą satysfakcji klienta, 

umieszczoną w widocznym miejscu w każdej kabinie ciężarówki. Oprócz sprawdzenia zadowolenia 

klientów, podkreślili odnowione zaangażowanie Rydera w obsługę, ulepszanie przyszłej perspektywy 

sprzedaży. To podejście przyczyniło się do zdolności Rydera do odwrócenia swojej działalności. 

W praktyce 

• Upewnij się, że obecni i potencjalni klienci mają łatwo dostępne informacje o różnych usługach i 

korzyściach oferowanych przez Twoją firmę. 

• Zbieraj informacje zwrotne od klientów, aby zapewnić ich satysfakcję i przedstawić wizerunek firmy 

jako zorientowanej na klienta. 
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• Umożliwić klientom korzystanie z Twojego produktu — zapewnić im informacje instruktażowe, 

pomysły, przewodniki online, osoby, z którymi można porozmawiać — wszystko, co wzmocni klienta i 

pomoże dostosować produkt do jego potrzeb. 

19. KANIBALIZACJA 

Zamiast pozwalać innym firmom na wejście na swój rynek, rozważ wprowadzenie nowych produktów, 

które będą konkurować z już istniejącymi. Może to zabrzmieć jak samobójstwo, ale profesjonalnie 

rozwiązane pozwala pozostać w czołówce i wyprzedzić konkurencję. 

Pomysł 

Gdy istnieje ograniczony rynek na dany produkt lub usługę, nowi konkurenci mogą konsumować rynek. 

Możliwą odpowiedzią na to jest wprowadzanie nowych produktów do kanibalizacji, aby konkurować z 

istniejącą ofertą. Jest to taktyka stosowana przez zaskakująco dużą liczbę firm, od kawiarni 

franczyzowej Starbucks po producenta technologii Intel. Dobrze znana tendencja Starbucks do 

otwierania oddziałów w ciągu kilku mil od siebie reprezentuje silne pragnienie powstrzymania 

konkurencji. Chociaż te oddziały będą konkurować ze sobą o ograniczoną liczbę klientów, Starbucks 

uznał, że jest to lepsze niż konkurowanie z innymi potencjalnymi liderami rynku, takimi jak Costa Coffee 

i Caffè Nero. Producenci sprzętu i oprogramowania komputerowego, tacy jak Apple, Intel i Microsoft, 

to inne dobrze znane przykłady kanibalizacji. Regularnie wydając uaktualnione wersje swoich 

produktów (tj. szybsze komputery lub oprogramowanie bardziej odporne na wirusy), nie tylko 

pozostają w czołówce branży; przekonują również klientów do zakupu nowych produktów, a 

konkurenci mają mniej miejsca na wkraczanie na ich rynek. Działa to dobrze na niestabilnych rynkach 

o ograniczonej lojalności (na przykład Starbucks może uważać, że ludzie chcący kawę mogą być 

przygotowani na to, by dostać ją z dowolnego miejsca). Działa również wtedy, gdy ludzie z 

jakiegokolwiek powodu chcą być na bieżąco - na przykład z najnowszymi osiągnięciami 

technologicznymi. 

W praktyce 

• Oceniaj warunki rynkowe, aby dokładnie zdecydować, kiedy kanibalizować dany produkt. 

Opracowanie produktu często wymaga czasu i pieniędzy - jeśli istniejący produkt jest wysoce 

dochodowy i nie jest zagrożony przez konkurencję, odłóż wprowadzenie nowej oferty na czas, kiedy 

jest to konieczne lub pożądane. 

• Kanibalizuj, gdy przewiduje się, że konkurencja lub wprowadzi potencjalnie popularny nowy produkt. 

• Kiedy sprzedaż znajduje się w stagnacji, kanibalizowanie starszych produktów za pomocą 

najnowocześniejszych ofert może radykalnie stymulować ogólną sprzedaż. 

• Nie bój się konkurować ze sobą. Chociaż na początku może wydawać się zniechęcające ryzyko 

odcięcia rynku dla starszych produktów, należy to uznać za pozytywny sposób radzenia sobie z 

bezwzględną, dynamiczną naturą nowoczesnego biznesu. Zmusi Cię również do innowacji i 

przezwyciężenia samozadowolenia. 

20. WZROST KONKURENCYJNOŚCI 

Konkurencja wymaga dużego wysiłku i zmysłu biznesowego: większość firm w pewnym momencie 

będzie musiała stawić czoła wyjątkowo trudnym i uciążliwym okolicznościom. Istnieje wiele taktyk i 

technik, które mogą pomóc organizacji w trudnych czasach. 

Pomysł 
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Wiele organizacji zna wyzwanie związane z utrzymaniem produktywności i rentowności, gdy branża 

jest zagrożona - niezależnie od tego, czy zagrożenie to wynika z globalnych niepokojów, niedoborów 

dostawców, czy po prostu z obecności coraz bardziej zagrażających konkurentów. Wśród znanych 

przykładów firm, które nie były w stanie sprostać takim wyzwaniom, sprawa Air France to odświeżająca 

historia sukcesu. Przykład Air France robi wrażenie, biorąc pod uwagę znaczną, utrzymującą się presję, 

z jaką boryka się branża lotnicza. Podobnie jak w przypadku innych przewoźników o ustalonej pozycji 

w Europie i Ameryce Północnej, tradycyjne rynki były zagrożone rosnącymi obawami o 

bezpieczeństwo, spowolnieniem w branży lotniczej i wzrostem liczby tanich przewoźników. Aby 

zachować konkurencyjność, Air France zwróciło szczególną uwagę na cztery techniki: 

• Szybkie reagowanie: główne decyzje Air France po kryzysie z 11 września zostały podjęte 18 września 

2001 r.; były one później dostosowywane i rozwijane, ale nowa strategia została opracowana i 

wdrożona szybko. 

• Działając kolektywnie: zarząd spotyka się, aby szybko zareagować, zastanawiając się, jak najlepiej 

reagować na zdarzenia i jak koordynować swoją reakcję. 

• Ciągłe przyglądanie się wszystkim konkurentom: to utrzymuje firmę szczupłą i skoncentrowaną na 

tym, co ważne. We Francji nie było uznany, tańszy konkurent od 1981 r. – TGV ,pociąg ekspresowy. 

Oznacza to, że wiele dyscyplin potrzebne do konkurowania z tanimi operatorami zostały rozwijany 

przez wiele lat. 

• Wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów: konkurowanie oznaczało wykorzystanie wszystkich 

zasobów i przewag, jakie posiada duży przewoźnik przemysłowy w celu przeciwdziałania tanim 

operatorom — w tym marki, pozycji rynkowej i mocnych stron operacyjnych. Często strategią 

konkurenta jest budowanie udziału w rynku przy tymczasowo niskich cenach, a następnie ich 

podnoszenie. Aktywne i cierpliwe podejście może pomóc zmniejszyć lub usunąć zagrożenie ze strony 

konkurencji. 

W praktyce 

• Aktywnie komunikuj wartości swojej marki – co sprawia, że Twoja organizacja i produkt są wyjątkowe 

i preferowane. 

• Porównaj swoją firmę z innymi organizacjami. 

• Spotykaj się z klientami i rozumiej ich spostrzeżenia i potrzeby. 

• Zrozum, wzmocnij i zachowaj przyczyny sukcesu w biznesie. 

• Dowiedz się, dlaczego klienci wolą Cię od konkurencji. 

• Regularnie przeglądaj mocne i słabe strony konkurencji. Opracuj plan działania, który z czasem 

zminimalizuje te mocne strony i wykorzysta słabości. 

• Rozwijaj i udoskonalaj produkty i taktyki stosowane do sprzedaży, biorąc pod uwagę Twoje 

zrozumienie konkurencji. 

21. KLASTROWANIE 

Tworząc się w „centrach branżowych”, w których podobne firmy są zgrupowane razem, firmy uzyskują 

natychmiastowy dostęp do szerokiego i zróżnicowanego zakresu korzyści. 

Pomysł 
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Idea grupowania wydaje się sprzeczna z intuicją. Sugeruje to, że firmy powinny płacić wysokie ceny 

nieruchomości za pozycjonowanie się blisko swoich konkurentów. Chociaż istnieje wiele firm, które 

preferują tańsze nieruchomości z dala od zagrożeń ze strony konkurencji, tworzenie klastrów jest 

zaskakująco powszechne w wielu branżach. Od sklepów przy Oxford Street w Londynie po firmy 

technologiczne w Dolinie Krzemowej, tworzenie klastrów ma daleko idący urok. Korzyści płynące z 

tworzenia klastrów są szczególnie istotne dla nowych firm. Zapewnia łatwy dostęp do już istniejącej 

sieci klientów, dostawców i informacji. Może również pomóc w budowaniu reputacji - zachęca klientów 

do kojarzenia Twojej organizacji z innymi szanowanymi i działającymi od dawna firmami w okolicy. 

Klastrowanie jest również błogosławieństwem dla firmy w wysoce konkurencyjnej branży, takiej jak 

sprzedaż samochodów. Podczas gdy klientom łatwiej jest wybrać rywala zamiast ciebie, gdy znajduje 

się on w pobliżu, firma z naprawdę lepszą, konkurencyjną ofertą nie ma się czego obawiać. Jednym z 

najbardziej znanych przykładów klastrowania jest przemysł rozrywkowy w Hollywood, gdzie 

freelancerzy i małe firmy prosperują dzięki lokalizacji w pobliżu studiów. Dalej na północ jest przykład 

Doliny Krzemowej – klastra firm technologicznych czerpiących korzyści  z pula italentów na pobliskich 

uczelniach. Chociaż tworzenie klastrów wiąże się z wieloma wyzwaniami, z którymi musi się zmierzyć 

każda firma, innowacyjna, wydajna i dynamiczna firma będzie w stanie przekształcić te wyzwania w 

niezrównane korzyści. 

W praktyce 

• Często istnieje kilka ośrodków branżowych zajmujących się konkretnym produktem; skorzystaj z 

dokładnych badań, aby zdecydować, który z nich najlepiej pasuje do Twojej firmy. 

• Upewnij się, że Twoja oferta dla klientów jest naprawdę konkurencyjna - bezpośredni kontrast z 

konkurencyjnymi firmami zapewniany przez tworzenie klastrów przyniesie korzyści tylko firmom 

oferującym naprawdę lepsze produkty. 

• Podkreśl, gdzie jesteś, i podkreśl, że Twoje produkty są lepsze. 

• Skorzystaj ze zwiększonego dostępu do najnowocześniejszych informacji branżowych - może to być 

zarówno publikacje regionalne, jak i „plotki z sąsiedztwa”. 

• Pamiętaj, że tworzenie klastrów nie jest odpowiednie dla wszystkich firm – zastanów się nad swoim 

ogólnym biznesplanem i charakterem swojej firmy przed podjęciem decyzji, gdzie ją zlokalizować. 

22. PODKREŚLANIE WYJĄTKOWYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY (USPS) 

Produkty powinny mieć co najmniej jeden USP: czynnik, który różnicuje i wywyższa je ponad 

konkurencję. 

Pomysł 

Idea „unikalnego punktu sprzedaży” wydaje się leżeć u podstaw samej natury konkurencji. Sugeruje, 

że każdy produkt powinien mieć skuteczny, bezpośredni i łatwy do podsumowania „punkt sprzedaży”, 

który przemawia do klienta i nie jest dzielony przez konkurencję. Jednak zaskakująco niewiele firm 

faktycznie zastosowało ten pomysł, treści jedynie po to, by spełnić standardy branżowe bez 

przekraczania go, opierając się wyłącznie na rozmachu rynku w celu uzyskania rentowności. Podejście 

to zostało odrzucone przez największą sieć detaliczną Tesco w Wielkiej Brytanii, która zamiast tego 

zdecydowała się pójść o krok dalej, aby uzyskać przewagę na rynku. Podjęto decyzję o pozostaniu 

otwartym 24 godziny na dobę, stając się pierwszym brytyjskim supermarketem, który to zrobił. Tesco 

wprowadziło również szereg innych usług USP, w tym obietnicę otwarcia kas dla klientów, jeśli było ich 

więcej niż jedna osoba z przodu i zapewniająca bezpłatne pakowanie bagażu, usługa (usługa, która jest 
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wciąż rzadkim pojęciem w Wielkiej Brytanii). Oprócz „praktycznych” USP istnieją „emocjonalne” USP. 

Choć może się wydawać, że nie zapewniają one praktycznej przewagi klientowi, umożliwiają firmom 

odróżnienie siebie i swoich produktów poprzez wykorzystanie marketingu do wywoływania reakcji 

emocjonalnych u potencjalnych klientów. Reakcje te obejmują pragnienie statusu lub poczucie 

sukcesu. Najlepszym przykładem jest producent samochodów luksusowych Mercedes-Benz. Chociaż 

jego samochody mają wiele praktycznych zalet, można argumentować, że ich główny sukces 

zawdzięczamy ludziom o ograniczonej wiedzy o samochodach i chęci tworzenia określonego obrazu 

siebie w społeczeństwie. Ciągłe dążenie do USP napędza branżę, zapobiega stagnacji i przynosi korzyści 

zarówno konsumentom, jak i zyskom skutecznie zróżnicowanych organizacji. 

W praktyce 

• Zdaj sobie sprawę, że twój USP musi być dynamiczny i szybko się zmieniać. Jeśli się powiedzie, 

prawdopodobnie konkurenci zaczną go naśladować. Wprowadzaj innowacje, aby znaleźć nowe USP i 

wyprzedzić konkurencję. 

• Dowiedz się, co najbardziej cenią Twoi klienci, a czego obecnie im brakuje i za co zapłacą – i rozwiń 

to jako Twój USP. Mogą to być korzyści dla nich produktu, jego cena lub usługa, którą otrzymują. 

• Oferuj najwyższą jakość: może to zapewnić, że Twój produkt zyska zarówno praktyczną USP, jak i 

emocjonalną USP zorientowaną na status. 

• Oferuj najszerszy wybór — może to obejmować specjalizację i segmentację rynku. 

23. KRZYWA DOŚWIADCZENIA 

Wzrost produkcji pozwala pracownikom stać się bardziej doświadczonymi, a firmy z doświadczonymi 

pracownikami są w stanie obniżyć koszty i zwiększyć przychody. 

Pomysł 

W połowie lat 60. Boston Consulting Group (BCG) zauważyła, że producent półprzewodników był w 

stanie obniżyć jednostkowe koszty produkcji o 25 procent za każdym razem, gdy podwoił poziom 

produkcji. Stwierdzono, że to dlatego, że pracownicy zdobyli cenne doświadczenie, które pozwoliło im 

stać się bardziej wydajnymi. Niewielka odmiana tradycyjnej zasady „ekonomii skali”, nacisk idei na 

doświadczenie pracowników ma szereg szerokich, strategicznych implikacji, które należy wziąć pod 

uwagę, gdy decydowanie, których pracowników zatrudnić i ile produkować. Jednak efekty krzywej 

doświadczenia nie są uniwersalne dla wszystkich firm i branż. Chociaż ogólnie szacuje się, że w 

przypadku podwojenia doświadczenia nastąpi redukcja kosztów o 20–30 procent, istnieje wiele firm, 

które odbiegają od tych danych, a niektóre uzyskują redukcję kosztów tylko o 5 procent. Uważa się, że 

dzieje się tak, ponieważ różne procesy produkcyjne dają różne możliwości zdobywania doświadczenia. 

Dla wielu firm nie jest również możliwe drastyczne zwiększenie poziomu produkcji, gdy istnieje stałe 

zapotrzebowanie na produkt lub gdy proces produkcyjny jest bardzo czasochłonny i złożony. Należy 

również zauważyć, że niektóre firmy po prostu nie mają środków na zwiększenie produkcji. Niemniej 

jednak krzywa doświadczenia daje cenne lekcje dla każdej firmy, nawet tej, która nie może faktycznie 

zwiększyć produkcji. Doświadczenie można zdobyć z drugiej ręki, poprzez książki, filmy i „mentoring” 

osób, które mają już doświadczenie. Alternatywnie firmy mogą zatrudniać pracowników, którzy są już 

doświadczonymi weteranami w swojej branży (chociaż zazwyczaj konieczne jest płacenia wyższym 

płacom takim pracownikom). Również firmy, które są obecnie niedoświadczone mogą wykorzystywać 

innowacje, aby wprowadzać nowe produkty, zmieniać preferencje rynkowe i sprawić, by 

doświadczenie konkurenta stało się przestarzałe.  
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W praktyce 

• Zachęcaj pracowników do postrzegania swojej pracy jako aktywnego doświadczenia edukacyjnego. 

• Rozpoznaj, kiedy nie jest właściwe zwiększanie produkcji - jeśli Twoje zapotrzebowanie jest stałe, 

zwiększona produkcja doprowadzi do marnotrawstwa. 

• Unikaj dużej rotacji pracowników, dowiadując się, dlaczego ludzie odchodzą. 

• Zapewnienie pracownikom możliwości zdobycia doświadczenia z drugiej ręki (na przykład poprzez 

czytanie i nauczanie), a także z pierwszej ręki w procesie produkcyjnym. 

24. ŁAŃCUCH PRACOWNIK-KLIENT-ZYSK 

Sears dostarcza jednego z najlepszych przykładów praktyk pracowniczych bezpośrednio związanych z 

wydajnością organizacji. Łańcuch pracownik-klient-zysk (odmiana łańcucha zysku z usług) wyraźnie 

wskazuje na powiązania między przyczyną a skutkiem. Umożliwiając pracownikom dostrzeżenie 

konsekwencji ich działań, może zmienić sposób myślenia ludzi i osiągane przez nich wyniki. 

Pomysł 

Tradycyjnie menedżerowie skupiają się na wynikach. Są to jednak dane historyczne. To, co jest 

naprawdę wymagane, aby stać się liderem na rynku, to nacisk na zarządzanie czynnikami wartości 

(aspektami biznesu, które robią największą różnicę i przynoszą największe korzyści klientom). Spośród 

tych czynników warunkujących utrzymanie i satysfakcję pracowników oraz ich wydajność znacząco 

wpływają na satysfakcję klientów, wzrost przychodów i rentowność. Jest to podkreślone na schemacie 

łańcucha zysków usług obok. Na początku lat 90. dyrektorzy wyższego szczebla amerykańskiej firmy 

Sears zdali sobie sprawę, że przyszłe wyniki nie poprawią się jedynie poprzez opracowanie innej 

strategii lub dostosowanie planów marketingowych. Po znaczących stratach kierownictwo skupiło się 

na trzech kwestiach: 

• Jak pracownicy czuli się wobec pracy w Sears. 

• Jak zachowanie pracowników wpłynęło na doświadczenia zakupowe klientów. 

• Jak doświadczenia zakupowe klientów wpłynęły na zyski. 

Sears zapytał 10 procent swoich pracowników, jaki mają zysk. Myślano o każdym dolarze sprzedaży. 

Średnia odpowiedź wynosił 46 centów, podczas gdy w rzeczywistości był to 1 cent. To podkreśla 

potrzebę poprawy pracowników, zwłaszcza tych z pierwszej linii aby rozumieć zagadnienia 

determinujące rentowność. Podejściem Searsa było opracowanie modelu pracownik–klient–zysk 

(ECPM), uwydatniając łańcuch przyczynowo-skutkowy. Ponieważ pracownicy lepiej widzieli 

konsekwencje swoich działań, to się zmieniło w sposób, w jaki myśleli i działali. To z kolei znalazło 

odzwierciedlenie w wynikach końcowych. Podejście Searsa do tworzenia ECPM (który jest specyficzną 

wersją łańcucha zysków usług) rozpoczęło się od opracowania zestawu środków opartych na celach w 

trzech obszarach, dzięki którym Sears jest atrakcyjnym miejscem pracy, atrakcyjnym miejscem do 

robienia zakupów i atrakcyjnym miejscem inwestować. Dla 200 najlepszych menedżerów w Sears 

zachęty oparte są na całkowitych wskaźnikach wydajności (TPI), które obejmują wskaźniki 

niefinansowe i finansowe. 

• Jedna trzecia na miarach pracowników - postawie wobec pracy i firmy 

• Jedna trzecia na pomiary klientów - wrażenie i utrzymanie klientów 

• Jedna trzecia na miarach finansowych - zwrot z aktywów, marża operacyjna i wzrost przychodów. 
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W wyniku łańcucha pracownik-klient-zysk, menedżerowie w Sears są rekrutowani, awansowani i 

oceniani na podstawie 12 kryteriów: 

• Orientacja obsługi klienta. 

• Inicjatywa i poczucie pilności. 

• Wiedza biznesowa i umiejętność czytania i pisania. 

• Rozwiązywanie problemów. 

• Rozwijanie współpracowników i docenianie ich pomysłów. 

• Umiejętności pracy zespołowej. 

• Umiejętności komunikacji dwukierunkowej. 

• Docenianie różnorodności. 

• Umiejętności wzmacniające. 

• Umiejętności interpersonalne. 

• Zmień przywództwo. 

• Integralność. 

Są one pogrupowane w trzy obszary : pasja do klienta, przywództwo w zakresie wydajności i ludzie 

dodawali wartość. 

W praktyce 

• Znajdź menedżerom i specjalistom ds. marketingu możliwości udostępniania danych klientów. HR 

ma dane o tym, co motywuje i angażuje ludzi, podczas gdy marketing ma wgląd w potrzeby klientów 

zewnętrznych. Opracuj proces, który zarządza powiązaniami przyczynowymi między czynnikami. 

• Połącz intuicję i zdrowy rozsądek z solidną analizą statystyczną. 

• Zrozum elementy sukcesu pracowników – co sprawia, że pracownicy są produktywni, efektywni i 

chętni do wykorzystania swojej inicjatywy w celu osiągnięcia celów organizacji. Świadomość tych 

zagadnień i sposobów ich zastosowania zapewnia działowi HR kolejną istotną rolę w zapewnieniu 

sukcesu komercyjnego firmy. 

• Upewnij się, że środki nie są nadmiernie skomplikowane lub nadmiernie rozbudowane, gdy 

potrzebne jest praktyczne, solidne i świadome podejście. 

25. POMIAR WYDAJNOŚCI PRACOWNIKÓW 

Ostatnie badania sugerują, że przeciętna firma przeznacza 40 procent swoich przychodów na wydatki 

związane z ludźmi (koszty kapitału ludzkiego), a 92 procent dyrektorów finansowych uważa, że kapitał 

ludzki ma „ogromny” wpływ na satysfakcję klientów i rentowność. Jednak tylko 16 procent firm ma 

jakiekolwiek realne wyobrażenie o tym jaki ma zwrot z inwestycji w kapitał ludzki. Rozwiązaniem jest 

pomiar bezpośredniego zwrotu z inwestycji w ludzi. 

Pomysł 

Biorąc pod uwagę sumy zainwestowane w działania związane z kapitałem ludzkim – zwłaszcza 

szkolenia i rozwój – oraz wyraźny związek między inwestycjami w pracowników a efektywnością, 
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potrzeba systemów do pomiaru wydajności jest kluczowa. Według byłego dyrektora generalnego 

General Electric, Jacka Welcha: „Trzy najważniejsze rzeczy, które należy mierzyć w firmie, to 

zadowolenie klientów, zadowolenie pracowników i przepływy pieniężne”. Chociaż później Welch 

zmienił ostatnią pozycję na wartość dla akcjonariuszy, znaczenie pozostałych dwóch - i ich powiązania 

- pozostaje silne. Kierownicy zazwyczaj napotykają jeden lub więcej problemów z pomiarem 

wydajności. 

• Zbyt wiele środków przesłania najważniejsze kwestie i odwraca uwagę od innych. 

• Środki są rozłączone, niezwiązane ze strategią firmy i priorytetami biznesowymi. 

• Podkreśla się wyniki, niekoniecznie dostarczając odpowiedniego wyjaśnienia, w jaki sposób zostały 

osiągnięte. 

• Nagrody nie są zgodne z miarami wyników; w konsekwencji pożądane zachowania nie są zachęcane. 

• Pomiar dzieli, nie wspiera pracy i współpracy zespołowej. 

• Zachęca się do krótkoterminowego podejścia, ponieważ pomiar prowadzi do intensywnego skupienia 

się na poprawie wyników następnego kwartału. 

Indeks Kapitału Ludzkiego Watsona i Wyatta podkreśla wpływ praktyk zarządzania ludźmi, z pięcioma 

kwestiami bezpośrednio wpływającymi na zyski: 

1. Całkowite nagrody i odpowiedzialność. 

2. Kolegialne, elastyczne miejsce pracy. 

3. Rekrutacja i utrzymanie. 

4. Otwarta i szczera komunikacja. 

5. Skoncentrowane technologie usług HR. 

Jedno podejście do pomiaru powiązania między inwestycjami w ludzi a wydajnością zapewnia 

„Employee Engagement Programme” B&Q. Priorytetem jest zaangażowanie pracowników i lojalność 

klientów. Każdy menedżer ma regularny, jednostronicowy raport podsumowujący jego wyniki w 

dwóch obszarach: zarządzania kapitałem ludzkim oraz zarządzania tradycyjnymi środkami 

finansowymi. W rezultacie rotacja pracowników spadła z 35 procent do 28 procent (każdy punkt 

procentowy utraty zatrudnienia kosztuje co najmniej 1 milion funtów), a zyski wzrosły, przy czym 

rotacja na pracownika wzrosła z 87 000 funtów w 1998 roku do 106 000 funtów w 2002 roku. zespół 

finansowy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu: projektowania, finansowania i zarządzania 

programem. Inne cechy programu to ścisła współpraca między HR i działalnością detaliczną, 

obiektywne pomiary bezpośrednio skupiające działania na poprawie wyników oraz zaangażowanie 

pracowników w program. 

W praktyce 

• Uznać, że włączenie mierników „ludzi” do ogólnej karty wyników firmy podnosi profil kapitału 

ludzkiego i zapewnia koncentrację kierownictwa. Istnieje związek między silnymi praktykami ludzi, 

zwiększoną satysfakcją klientów i wynikami finansowymi. 

• Wybór właściwych środków HR oznacza znalezienie powiązania między motywowaniem 

pracowników a osiąganiem istotnych wyników biznesowych, w tym tak różnych kwestii, jak 

innowacyjność produktów, bezpieczeństwo i satysfakcja klienta. 
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• Zapewnij najwyższe zaangażowanie w odnajdywanie i wykorzystywanie tych informacji. 

• Zapewnij aktywne wsparcie dla menedżerów pierwszej linii. 

• Rozpoznaj wagę i wpływ dyskrecjonalnego zachowania. 

26. PRZESTRZENIE MARKI 

Rozwijanie stylowych obszarów, które są udekorowane i zaprojektowane tak, aby przemawiały do 

Twojego rynku docelowego, nawet jeśli nie sprzedają Twoich podstawowych produktów, wzmocni 

Twój wizerunek i pomoże klientom docenić odrębność Twoich produktów i marki. 

Pomysł 

Jeden z najmodniejszych nowych pomysłów w marketingu, przestrzenie marki opowiadają się za 

tworzeniem stylowych przestrzeni - na przykład baru, galerii sztuki, salonu lub sali wystawowej - które 

mogą nie być bezpośrednio związane z Twoim głównym produktem, ale w których ludzie są zanurzeni 

w wizerunku Twojej marki. Praktykowane przez wiodące firmy, takie jak Apple, ING Direct, Kodak, 

Google i Nokia, znacznie zwiększyły liczbę i jakość przestrzeni dla marek. Francuski producent 

samochodów Renault wykorzystuje przestrzenie firmowe z dużym zaangażowaniem i rozmachem, 

prowadząc cztery przestrzenie firmowe w Buenos Aires, Bogocie, Meksyku i Paryżu. Jego najnowszy 

projekt, Terrasse Renault w Mexico City, jest imponująco zaprojektowany i koncentruje się na „belce z 

drewnianymi kratami, przez które zwiedzający mogą zobaczyć strefę Renault, w której eksponowane 

są prototypy samochodów”. Koncept ten charakteryzuje się zajmowaniem najlepszych nieruchomości 

w globalnych miastach i oferującym wykwintną kuchnię, galerie sztuki oraz płynnie połączony 

marketing. Renault opisuje przestrzenie swojej marki jako „organizowanie wydarzeń artystycznych, 

kulturalnych i sportowych zgodnych z uniwersum marki, aby wzmocnić energię i tożsamość Renault 

jako wizjonerskiej, ciepłej i innowacyjnej marki”. Innowacyjny projekt przestrzeni dla marek obejmuje 

„kabiny ciszy” firmy Nokia dla osób poszukujących chwilowej ciszy i spokoju na festiwalach 

muzycznych; „Red Lounges” firmy Coca-Cola, mające na celu zapewnienie multimedialnych wrażeń 

nastolatkom w centrach handlowych w Illinois i Los Angeles; i Microsoft Xbox 360 Lounge w Tokio z 

salami VIP, możliwościami multimedialnymi, a nawet mieszanymi napojami o tematyce Xbox. Wraz ze 

wzrostem marek lifestylowych, przestrzenie marki mogą wzmocnić Twoją organizację jako część 

wyidealizowanej kultury i estetyki, która jest dopasowana do gustów docelowej grupy demograficznej. 

Przestrzenie marki pomagają sprzedawać bezpośrednio i pośrednio. Budują również wartość Twojej 

firmy poprzez generowanie zrozumienia i powiązania z Twoją marką. 

W praktyce 

• Zastanów się, dokąd wybrałby Twój docelowy rynek demograficzny, aby cieszyć się wolnym czasem 

i wykorzystać przestrzeń Twojej marki do stworzenia jej wyidealizowanej wersji. 

• Rozpoznaj różnorodność opcji, jakie masz podczas tworzenia przestrzeni marki; skoncentruj się na 

indywidualności. 

• Pamiętaj, że estetyczny i fizyczny projekt przestrzeni marki jest zwykle kluczowy. 

• Wybierz, które konkretne aspekty usług i wizerunku Twojej firmy zostaną przedstawione w 

przestrzeni. 

• Zapewnij gościom szereg zajęć. 

• Zdecyduj, jaki będzie nacisk na przestrzeń Twojej marki – na przykład wygodę, kulturę, ekscytację lub 

relaks. 
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• Starannie wybierz swoją lokalizację – bez względu na to, czy wybierzesz lotnisko, centrum handlowe, 

festiwal muzyczny, czy po prostu miejską ulicę, na której będzie znajdować się przestrzeń Twojej marki, 

to pierwszy krok do zapewnienia sukcesu projektu. 

27. BYCIE PRZESTRZENIAMI 

Tworzenie miejsc, w których ludzie chcą przebywać – czy to towarzysko, relaksować się, czy po prostu 

wykonywać codzienne czynności, takie jak czytanie lub praca – może stać się produktem przynoszącym 

zyski. 

Pomysł 

Na pierwszy rzut oka koncepcja ta przypomina „przestrzenie marki”. Istnieje jednak zasadnicza różnica: 

„bycie przestrzenią” sprawia, że idea pożądanego otoczenia społecznego jest głównym punktem 

sprzedaży i podstawowym produktem – fundamentalnym aspektem biznesu. Bycie przestrzeniami jest 

szczególnie popularne w miastach, gdzie ciasne mieszkania, klaustrofobiczne biura, a czasem 

niebezpieczne miejsca publiczne skłaniają ludzi do szukania bardziej relaksującej zmiany scenerii. Trend 

Watching, organizacja dokumentująca trendy konsumenckie, określiła koncepcję bycia przestrzeniami 

jako „. . . mieszkańcy miast zamieniają swoje samotne, ciasne pokoje dzienne na prawdziwy gwar 

komercyjnych ustawień przypominających salony, w których gastronomia i rozrywka są nie tylko 

główną atrakcją, ale są po to, aby ułatwić wykonywanie małych czynności w biurze/salonie, takich jak 

oglądanie filmu, czytanie książki, spotykanie się z przyjaciółmi i współpracownikami lub robienie 

swojego administratora.” Podczas gdy wiele odnoszących sukcesy firm, takich jak franczyzowa 

kawiarnia Starbucks i księgarnie Borders, łączy ideę bycia przestrzenią z innymi produktami, coraz 

więcej firm poświęca się zapewnianiu klientom niczego poza zwykłym miejscem, w którym można być. 

Paragraf NY jest jedną z takich firm. Z miesięcznym członkostwem od 100 USD, zapewnia przestrzeń na 

poddaszu o powierzchni 2500 stóp kwadratowych w pobliżu Union Square, podzieloną na pokój do 

pisania i salon. Członkowie mogą pracować w kabinach w stylu biblioteki lub odpoczywać i spotykać 

się z innymi członkami - w nowoczesnym domu z dala od domu. 

W praktyce 

• Starannie zaprojektuj przestrzeń i funkcjonalnie, podkreśl styl i wygodę oraz użyj miękkich mebli i 

ścianek działowych, aby pochłaniać dźwięk, zapewniając, że Twoja przestrzeń pozostanie przyjazna i 

zrelaksowana. 

• Zapewnij możliwości zarówno spotkań towarzyskich, jak i względnej prywatności w przestrzeni. 

• Zastanów się nad zwiększeniem przychodów poprzez sprzedaż reklam w dostępnej przestrzeni. 

Chociaż nie należy pozwalać, aby reklama wpływała negatywnie na wrażenia estetyczne, 

wyrafinowane, nowatorskie i starannie umieszczone reklamy mogą poprawić postrzeganie klientów i 

być przydatne. 

• Nawet jeśli nie chcesz mieć przestrzeni życiowej jako głównego przedsięwzięcia biznesowego, możesz 

wprowadzić niektóre zasady do swojej firmy, aby zachęcić potencjalnych klientów 

28. ZWIĘKSZAJĄCA DOSTĘPNOŚĆ 

Oferując elastyczne godziny otwarcia, firmy mogą się wyróżniać i przyciągać klientów o różnym stylu 

życia. 

Pomysł 
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Wraz ze zmianami społeczeństwa, styl życia rozwinął się i zróżnicował. Rosnący popyt na wygodę i 

swobodę wyprzedził rynek w ostatnich latach, zapewniając przewagę konkurencyjną korporacjom, 

które zaspokajają potrzeby całodobowego konsumenta. Pozostając otwarty dla biznesu 24 godziny na 

dobę, istnieje oczywisty potencjał zwiększonego handlu. Nieco mniej oczywista jest zaleta budowania 

wśród klientów wyobrażenia o byciu innym, zorientowanym na klienta i wygodnym. Jest to również 

okazja do przyciągnięcia klientów, którzy być może nie korzystali z Twojego sklepu, ponieważ możesz 

być jedyną otwartą firmą. Ci nowi klienci mogą następnie nadal odwiedzać Twoją firmę, nawet gdy inni 

konkurenci są otwarci. Brytyjski gigant detaliczny Tesco zastosował tę strategię z imponującymi 

wynikami. Jedyny brytyjski supermarket otwarty 24 godziny na dobę, oderwał się od ścisłej rywalizacji 

z innymi sieciami, aby zdobyć przekonującą przewagę na rynku. Ta technika została również 

zastosowana przez szereg innych firm zabiegających o klientów z dyspozycyjnymi dochodami i 

trudnymi harmonogramami – niektórzy londyńscy agenci nieruchomości (pośrednicy w handlu 

nieruchomościami) oferują usługi do późnych godzin nocnych dla zapracowanych osób. Nie zniechęcaj 

się brakiem „standardowego harmonogramu” dla swojego klienta – wykorzystaj go jako okazję do 

prosperowania w „społeczeństwie 24-godzinnym”, stając się 24-godzinnym biznesem. 

W praktyce 

• Jeśli Twoja organizacja nie jest gotowa lub nie nadaje się do przejścia na całodzienny handel, można 

wybrać tylko wybrane obszary działalności (takie jak obsługa klienta), które będą otwarte 24 godziny 

na dobę. 

• Korzystanie ze szkieletowego personelu i minimalizacja operacji może obniżyć koszty w godzinach, w 

których jesteś otwarty, ale nie prowadzisz zbyt wielu transakcji – na przykład późno w nocy lub 

wcześnie rano. 

• Zapewnij klientom pozytywne wrażenia, nawet w przypadku korzystania z personelu szkieletowego. 

Jakość ich doświadczenia zadecyduje o tym, czy powrócą w przyszłości. 

• Bądź elastyczny – na przykład wiele firm przestrzega brytyjskich przepisów dotyczących handlu w 

niedziele, otwierając wcześniej w celu przeglądania, ale nie zezwalając na żadne faktyczne zakupy do 

czasu dozwolonego przez prawo. 

• Oferowanie 24-godzinnego otwarcia może być wyzwaniem dla mniejszych firm, ale możliwe jest 

dostosowanie się do złożonych harmonogramów klientów poprzez proste oferowanie elastycznych 

godzin otwarcia. 

29. WSPÓŁPRACA 

Dzięki partnerstwom handlowym firmy mogą łączyć zasoby i osiągać złożone cele, które w innym 

przypadku byłyby poza ich indywidualnym zasięgiem. 

Pomysł 

Organizując partnerstwo korporacyjne, możliwe jest wykorzystanie zasobów konkurencji - takich jak 

sieci transportowe, struktury fizyczne, surowce, wiedza i reputacja klienta - w celu realizacji pełnego 

potencjału ambitnego pomysłu, który w przeciwnym razie polegałby na pozyskaniu przez Ciebie 

niewykonalnie dużego liczba nowych zasobów. Takie umowy mogą być negocjowane albo poprzez 

udział partnerów w zyskach, albo poprzez aranżowanie wzajemnych relacji, w których mogą oni w 

zamian korzystać z Twoich zasobów. Oneworld Alliance - partnerstwo między dziesięcioma głównymi 

liniami lotniczymi (British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, LAN, Qantas, Japan Airlines, Malév, 

Royal Jordanian i American Airlines) - wykorzystuje partnerstwa korporacyjne do oferowania usług, 
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których nie mogliby świadczyć osobno. Usługa jest inkluzywną, tanią taryfą dookoła świata, w ramach 

której klienci uiszczają jednorazową opłatę za podróż do wielu miejsc na całym świecie. Ponieważ 

klienci mogą podróżować dowolną linią lotniczą w ramach sojuszu Oneworld, program oferuje 

klientom możliwość podróży do ponad 600 miejsc w 135 krajach. Ta bardzo skuteczna usługa zapewnia 

pomocną metodę przestrzegania restrykcyjnych przepisów w branży lotniczej dotyczących własności 

linii lotniczych w sposób, który daje korzyści dla klientów. 

W praktyce 

• Unikaj wszelkich nieetycznych lub nielegalnych praktyk biznesowych, które mogą być związane z 

partnerstwem korporacyjnym, takich jak ustalanie cen. 

• Dogłębna ocena konkretnych warunków i skutków umowy o partnerstwie. Czy Twój partner 

wyciągnie z tego więcej niż Ty i czy warto poświęcić na to czas? 

• Uważaj na tworzenie partnerstw w sytuacjach, które pozwolą rywalowi czerpać korzyści Twoim 

kosztem, zyskując zasoby, które pozwolą Ci konkurować w innych obszarach branży. 

• Starannie ustrukturyzuj i zaplanuj proces partnerstwa – negocjacje, komunikacja i integracja są 

niezbędne, szczególnie na początkowych etapach sojuszu. 

• Bądź gotowy do rozszerzenia sojuszu na szereg innych firm, gdy jest to pożądane. 

30. STRATEGIA ZDERZAKA-NAKLEJKI 

Firma powinna być w stanie podsumować swoją działalność i podejście w jednym zwięzłym 

oświadczeniu. 

Pomysł 

Szybka i skuteczna komunikacja jest przez wielu postrzegana jako podstawa nowoczesnego biznesu. W 

związku z tym wydaje się naturalne, że wiele organizacji opracowało sposób podsumowania 

najważniejszych aspektów swojej działalności w niezapomnianej i imponującej naklejce reklamowej. 

Godne uwagi przykłady organizacji, które stosują tę taktykę, obejmują: 

• Virgin: „Obalmy biznes, a biznes jest zabawą”. To stwierdzenie wzmacnia wizerunek firmy jako 

zbuntowanej, pewnej siebie i odważnej w świecie korporacji. 

• BMW: „Najlepsza maszyna do jazdy”. Podkreślając swój status najlepszej marki luksusowych 

samochodów, BMW stara się być najbardziej imponującą opcją na konkurencyjnym rynku, na którym 

status ma kluczowe znaczenie. 

• Federal Express: „Gwarantowana dostawa z dnia na dzień”. Przedstawiając w trzech słowach swoją 

podstawową kompetencję i propozycję, to stwierdzenie przypomina klientom o niezawodności i 

szybkości, a pracownikom przypomina o znaczeniu terminowej dostawy. 

Korzyści płynące z dobrego sloganu-naklejki na zderzak to nie tylko zdobywanie klientów – może być 

również przydatne w komunikacji z pracownikami. Chociaż wymienione przykłady dotyczyły całych 

firm, można je stosować na wszystkich poziomach organizacji i dostosowywać do różnych zespołów, 

działów i inicjatyw strategicznych. Pomaga to zespołom współpracować w celu osiągnięcia wspólnego 

celu, a także wyjaśniać złożone kampanie sprzedażowe, aby można je było w pełni zrozumieć. Naklejki 

na zderzak pomagają również sprzedawcom zrozumieć, które punkty należy podkreślić. Slogany 

zorientowane na klienta utrwalają wizerunek Twojej marki wśród klientów, przykuwają ich uwagę i 

przypominają o jakości Twoich usług. Upewnij się, że masz go dla swojej firmy lub pracy. 
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W praktyce 

• Zdecyduj, które konkretnie aspekty Twojej oferty produktowej lub strategii firmy powinny być 

podkreślone w sloganie. 

• W miarę możliwości wykorzystaj to w reklamie swojej firmy. Powinien stać się symbolem wartości i 

usług Twojej firmy. 

• Wyraźnie odróżniaj się od konkurencji. 

• Wartość obietnicy. Spójrz na to z punktu widzenia swoich klientów – czy jasno określiłeś dla nich 

korzyści? 

• Zastanów się, co jest wyjątkowego w Twojej organizacji biznesowej, co pozwoli Ci realizować 

strategię w lepszy sposób niż konkurencja. 

• Upewnij się, że pracownicy są zaangażowani w cel i weź go sobie do serca. 

31. DOCENIAJĄC INSTYNKT 

Osobiste cechy, takie jak instynkt, doświadczenie i intuicja, można wykorzystać do przeciwstawienia 

się badaniom rynku i stworzenia wcześniej niewykorzystanej niszy na rynku. 

Pomysł 

Badania rynkowe są często uważane za główny czynnik, który powinien kierować podejmowaniem 

decyzji. Jednak instynkt, osobiste doświadczenie i intuicja są równie ważne, zwłaszcza w trudnych 

czasach. Dostrzegł to Bob Lutz, który jako prezes Chryslera pod koniec lat 80. stwierdził, że sprzedaż w 

Ameryce i za granicą słabnie. Krytycy twierdzili, że organizacja była niezainspirowana i pozostawała w 

tyle za konkurentami. Bob Lutz wierzył, że odpowiedzią jest opracowanie innowacyjnego, 

ekscytującego samochodu. Stylowy, z potężnym dziesięciocylindrowym silnikiem i pięciobiegową 

manualną skrzynią biegów, Dodge Viper otrzymał cenę premium 50 000 USD. Wielu radziło, że żaden 

samochód wyprodukowany w Ameryce nie stanie się popularny w tak wysokiej cenie i że lepiej wydać 

pieniądze gdzie indziej. Pomysł Lutza opierał się wyłącznie na osobistym instynkcie, bez żadnych 

znaczących badań rynkowych. Musiał pokonać znaczną wewnętrzną opozycję, gdyż takie podejście do 

podejmowania decyzji nie było w Chryslerze typowe. Jednak Dodge Viper okazał się ogromnym 

sukcesem komercyjnym, pojawiając się nawet w wielu grach wideo jako elitarny samochód wyścigowy. 

Zmieniło to publiczne postrzeganie Chryslera, powstrzymało upadek firmy i podniosło morale. 

Przekonanie Boba Lutza, że radykalnie inny Dodge Viper był właściwą decyzją dla Chryslera, było 

triumfem instynktu nad racjonalnością. Prawdopodobnie jednak decyzja była całkowicie racjonalna. 

Gdy groziła stagnacja sprzedaży, słaba marka i presje konkurencji, co innego można było zrobić oprócz 

wyrzucenia księgi zasad przez wprowadzanie innowacji i nawiązywania kontaktu z klientami, 

„zadziwiając ich”? Bob Lutz mógł podjąć decyzję instynktownie, ale to jego doświadczenie 

podpowiedziało mu, jakie zasady zastosować. 

W praktyce 

• Odróżnij się od konkurencji, opierając decyzje na osobistym doświadczeniu i instynkcie, a nie na 

typowych badaniach rynku lub innych racjonalnych metodach. 

• Nie bój się podejmować odważnych decyzji, gdy potrzebne są drastyczne działania. 

• Rozmawiaj ze współpracownikami, klientami, komentatorami i ludźmi z innych branż. Poznaj ich 

poglądy i pomysły. 
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• Upewnij się, że pomysł jest realizowany metodycznie i wydajnie. 

32. BUDOWANIE ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ 

Otwartość i chęć uczenia się, rozwoju i doskonalenia jest cechą charakterystyczną odnoszącego 

sukcesy lidera. Jest to również wspólna cecha odnoszącej sukcesy, dynamicznej organizacji – ale co to 

tak naprawdę oznacza? 

Pomysł 

Uważaj na organizacje, które czują potrzebę, aby z dumą opowiedzieć Ci o swoim charakterze: mogą 

mówić za wcześnie lub po prostu za dużo. Na przykład Enron miał plakaty z dumą głoszące jego 

uczciwość aż do momentu, gdy jego menedżerowie wyższego szczebla zostali oskarżeni i zamieszani w 

jeden z najgorszych skandali korporacyjnych w historii. Podobnie, gdy polityk (lub ktokolwiek inny) 

mówi „Zaufaj mi”, to zwykle ostatnia rzecz którą chciałbyś zrobić. Trzeba przyznać, że jednym z 

przedsiębiorstw, które prawdopodobnie nie uważa się za organizację uczącą się, jest międzynarodowy 

wydawca Pearson, a jednak dokładnie tym się staje. Pearson ma wiele imponujących, światowej klasy 

marek (w tym Financial Times i Penguin), co zapewnia, że niezmiennie może przyciągać 

najzdolniejszych i najlepszych. Jednak pomimo wspaniałego dziedzictwa, marek i ludzi, nie ma tu 

atmosfery samozadowolenia, tylko chęć do nauki i niestrudzone pragnienie współpracy, rozwoju i 

doskonalenia. Praca z Pearsonem jest trochę jak praca ze sportowcem olimpijskim: jest dobra i wie, co 

może osiągnąć, ale wciąż stara się być jeszcze lepszym i robić jeszcze więcej. Jest to podstawowy aspekt 

wielkich organizacji, ale często można go zgubić lub zapomnieć, co może mieć katastrofalne skutki. 

Bycie organizacją uczącą się oznacza jednak coś więcej niż tylko chęć doskonalenia się. Znany pisarz 

biznesowy Peter Senge postrzega organizację uczącą się jako taką, „gdzie ludzie nieustannie rozwijają 

swoją zdolność do tworzenia rezultatów, których naprawdę pragną, gdzie pielęgnowane są nowe i 

ekspansywne wzorce myślenia, gdzie uwalniane są zbiorowe aspiracje i gdzie ludzie nieustannie uczą 

się zobacz całość razem.” 

W praktyce 

Senge uważa, że pięć dyscyplin ma kluczowe znaczenie dla organizacji uczących się. Zastanów się, który 

z tych pięciu kluczowych aspektów uczenia się można poprawić w Twojej firmie: 

1. Myślenie systemowe to umiejętność zrozumienia i zajęcia się całością, zrozumienia wzajemnych 

relacji między częściami. Jednym z kluczowych problemów wielu firm jest to, że stosują uproszczone 

ramy do złożonych systemów. Mamy tendencję do skupiania się na częściach, a nie na całości, i nie 

postrzegamy organizacji jako dynamicznego procesu. Tak więc lepsze docenienie systemów 

doprowadzi do bardziej odpowiednich działań. 

2. Osobiste mistrzostwo to umiejętność wyjaśniania naszej osobistej wizji, skupiania energii, 

cierpliwości i okazywania obiektywizmu. Osoby o wysokim poziomie osobistego mistrzostwa 

nieustannie się uczą, są świadome swojej ignorancji i obszarów rozwoju, a jednocześnie są głęboko 

pewne siebie. Wydaje się to paradoksalne, ale dla osób z osobistym mistrzostwem podróż jest 

postrzegana jako nagroda. 

3. Modele mentalne to głęboko zakorzenione poglądy, założenia i uogólnienia, które wpływają na to, 

jak rozumiemy świat i jak działamy. Korzystanie z modeli mentalnych zaczyna się od spojrzenia w lustro: 

nauki odkrywania naszych wewnętrznych obrazów świata, wydobywania ich na powierzchnię i 

rygorystycznego trzymania ich w celu zbadania. Obejmuje to również umiejętność prowadzenia 

„uczących się” rozmów, które równoważą dociekania i rzecznictwo, w których ludzie skutecznie 

ujawniają własne myślenie i otwierają to myślenie na wpływy innych. 
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4. Budowanie wspólnej wizji oznacza tworzenie wspólnego obrazu przyszłości. Taka wizja ma moc 

podnoszenia na duchu, zachęcania do eksperymentowania i innowacji. Co najważniejsze, może 

również wspierać perspektywę długoterminową. Jednak do sukcesu potrzebna jest umiejętność 

przełożenia wizji na jasny, praktyczny zestaw zasad i praktyk przewodnich. 

5. Uczenie się zespołowe jest ostatnim aspektem uczenia się organizacyjnego i zostało zdefiniowane 

przez Petera Senge jako „proces dopasowywania i rozwijania zdolności zespołu do tworzenia 

rezultatów, których naprawdę pragną jego członkowie”. Opiera się na osobistym opanowaniu i 

wspólnej wizji oraz uznaje, że ludzie muszą być w stanie działać razem. Senge sugeruje, że gdy zespoły 

uczą się razem, nie tylko organizacja może osiągnąć dobre wyniki, ale także członkowie szybciej rozwiną 

swoje umiejętności. 

33. REINWENCJA 

Przeglądając, przemyślając i dodając szyku istniejącym usługom, możliwe jest rozwinięcie udanych 

aspektów pomysłu biznesowego, zastępując inne nowymi, dramatycznymi ulepszeniami. W ten sposób 

stare usługi mogą zostać wymyślone na nowo, a konsumenci mogą być dłużej zatrzymywani i można 

sprzedać im więcej. 

Pomysł 

Innowacje nie muszą polegać wyłącznie na inwencjach. Zdrowa dawka zmian może drastycznie zmienić 

rynek i zmienić oczekiwania klientów. Analizując znane operacje oraz eksperymentując z formułą i 

ulepszając ją, można radykalnie zmienić kluczowe obszary modelu biznesowego, zachowując 

jednocześnie podstawowe aspekty oryginalnej atrakcyjności formuły. Ten duch ponownego 

odkrywania jest widoczny w projekcie sponsorowanej przez Vauxhall grupy ekspertów w dziedzinie 

stylu, designu i technologii, znanego jako VX Collective. Celem kolektywu kreatywnego jest stworzenie 

„stacji paliw przyszłości” – przystanku przydrożnego, który dostarcza przyjazne dla środowiska paliwa, 

wykwintną kuchnię i atrakcyjny wystrój wnętrz. Oznacza to wyraźne odejście od tradycyjnych 

przydrożnych stacji obsługi w Wielkiej Brytanii, odwiedzanych głównie ze względu na ich „tłuste łyżki” 

punkty gastronomiczne i toalety. Podczas gdy VX Collective przygląda się tej formule wyraźnie świeżym 

spojrzeniem i dąży do szerokiej bazy klientów, zachowuje kluczowe aspekty modelu biznesowego: 

zajmowanie ruchliwej lokalizacji przydrożnej, aby zapewnić podróżnym odświeżenie i paliwo. Chociaż 

ten projekt jest wciąż na wczesnym etapie, z wieloma praktycznymi przeszkodami do pokonania, 

podkreśla on ideę, że nowe podejście i nowy styl mogą tchnąć nowe życie w starą i ugruntowaną 

formułę. 

W praktyce 

• Zdecyduj dokładnie, które aspekty zachować, a co chcesz zmienić. 

• Zdecyduj, czy chcesz zmienić formułę tak, aby odpowiadała nowemu rynkowi docelowemu, czy po 

prostu chcesz, aby była bardziej atrakcyjna dla istniejącego rynku. 

• Dokładnie zastanów się, dlaczego wprowadzasz konkretną zmianę i jak przyciągnie ona uwagę rynku 

docelowego. 

• Badania rynku mogą być bogatym źródłem pomysłów na ponowne odkrywanie. Czego klienci nie 

lubią w dostępnych dla nich usługach i jakie zmiany najbardziej chcieliby zobaczyć? 

• Jasno określ wpływ i korzyści biznesowe, a także zrozum, co należy zrobić, aby zapewnić sukces. 

34. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 
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Podejmując decyzje, które uwzględniają potencjalne kwestie społeczne i środowiskowe, firmy mogą 

zwiększyć swoją popularność i przychody, jednocześnie zmniejszając wrogość ze strony regulatorów i 

społeczności lokalnych. 

Pomysł 

Chociaż korzyści płynące ze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) są od dawna znane firmom 

zorientowanym na społeczność, w ostatnich latach nastąpił dramatyczny wzrost liczby przedsiębiorstw 

skupiających się na swojej odpowiedzialności społecznej. przyjmowane i akceptowane w 

społecznościach, którym służą. Organizacje takie jak Grupa Spółdzielcza i detalista kosmetyków The 

Body Shop zbudowały swoje biznesy na fundamencie CSR. W konsekwencji zdobyli silną reputację 

„etycznych” praktyk biznesowych, które wyróżniają ich markę. Inne firmy, takie jak firmy naftowe i 

firmy tytoniowe, które tradycyjnie były kojarzone z takimi problemami, jak zanieczyszczenie lub zły 

stan zdrowia, zaangażowały się w jawne inicjatywy etyczne. Jeśli jednak te inicjatywy nie są szczerze 

odzwierciedlone w całej organizacji, mogą być jedynie chwytem reklamowym, mającym na celu 

odwrócenie uwagi od niepopularnych działań. CSR może zapewnić firmom „licencję na prowadzenie 

działalności”. Działając jako dobrzy obywatele korporacyjni, mogą uniknąć ingerencji ze strony rządów 

i zapewnić, że będą mile widziani. Stała się istotnym elementem strategii zarządzania ryzykiem – 

szanowana marka kultywowana przez dziesięciolecia może zostać szybko zniszczona przez skandal CSR. 

Oprócz przekonywania społeczeństwa o twoich etycznych referencjach, CSR może budować twoją 

reputację uczciwości i najlepszych praktyk. Jest to również potężne narzędzie zapewniające 

pracownikom silne osobiste zaangażowanie w Twoją organizację, a także zapewniające przewagę 

konkurencyjną podczas rekrutacji nowych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. W ten 

sposób możesz przyciągnąć najlepszych pracowników, aby zachować etykę korporacyjną w przyszłości. 

CSR nie jest jednak szybkim rozwiązaniem: firmy nie powinny robić tego dla niewielkich korzyści 

handlowych, powinny to robić, ponieważ w to wierzą, i ostatecznie wszyscy na tym skorzystamy. 

W praktyce 

• Wykorzystaj w pełni swoje inicjatywy CSR, otaczając je rozgłosem, podkreślając swoje referencje i 

głębię swojego podejścia. 

• Jeśli nie jesteś w stanie wykonać wielkich i wielkich gestów w imię CSR, pamiętaj, że nawet małe 

inicjatywy mogą być zaskakująco cenne. 

• Przeprowadzaj badania rynku, aby zrozumieć najważniejsze kwestie etyczne. 

• Przeprowadź ogólne badania swojej branży i lokalizacji – pozostań w kontakcie z obawami rządów, 

lokalnych mieszkańców i aktualnego klimatu społecznego. 

• Poddaj swoją firmę dokładnej, dogłębnej analizie. Możliwe, że wyrządzasz szkodę społeczeństwu, nie 

mając takiego zamiaru (lub nawet nie zdając sobie z tego sprawy). 

• Bądź świadomy różnic kulturowych. To, co niektóre społeczeństwa uważają za praktykę etyczną, inne 

kultury mogą budzić wątpliwości. 

• Przede wszystkim praktykuj to, co głosisz. Jeśli Twoja organizacja mówi o byciu odpowiedzialnym 

społecznie, konieczne jest przestrzeganie tego. 

35. PUNKT KRYTYCZNY 

Rozprzestrzenianie się produktów lub pomysłów oraz upadek innych rzadko są rozumiane. Pisarz 

Malcolm Gladwell rozwinął ideę „punktu krytycznego”: przekonującą teorię o tym, jak pomysł staje się 
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epidemią. „Punkt krytyczny” to dramatyczny moment, w którym wszystko zmienia się jednocześnie, 

ponieważ przekroczony został próg – choć sytuacja mogła się od pewnego czasu budować. 

Pomysł 

Malcolm Gladwell porównuje szybki wzrost, spadek i zbieg okoliczności do epidemii. Pomysły są 

„zakaźne”, moda reprezentuje „wybuch epidemii”, a nowe pomysły i produkty to „wirusy”. Gladwell 

wyjaśnia, w jaki sposób czynnik „przechyla” – kiedy masa krytyczna „łapie” infekcję i przekazuje ją dalej. 

Wtedy but staje się „modowym szaleństwem”, palenie towarzyskie staje się „uzależnieniem”, a 

przestępczość „falą”. Reklama to sposób na zarażanie innych. Kilka czynników ma znaczenie dla 

upewnienia się, że pomysł „wskazuje”: 

1. Prawo nielicznych. Epidemie potrzebują tylko niewielkiej liczby ludzi, aby zarazić wiele innych. Jest 

to widoczne wraz z rozprzestrzenianiem się choroby, że to nieliczne osoby, które najbardziej 

towarzysko i podróżują, decydują o różnicy między lokalną epidemią a globalną pandemią. Podobnie 

ustna forma komunikacji jest krytyczną formą komunikacji: ci, którzy mówią najwięcej (i najlepiej) 

tworzą epidemie idei. Istnieją trzy typy ludzi: konektory, mavens i sprzedawcy. 

- Łączniki łączą ludzi, wykorzystując ich umiejętności społeczne do nawiązywania kontaktów. Są 

kluczowymi czynnikami w rozprzestrzenianiu się epidemii, ponieważ komunikują się za pośrednictwem 

różnych „sieci” ludzi. Mistrzowie „słabego krawata” (przyjazny, powierzchowny związek) potrafią 

szerzyć idee daleko. 

- Mavens - specjaliści od informacji - również łączą się z ludźmi, ale skupiają się na potrzebach innych, 

a nie na własnych i mają najwięcej do powiedzenia. Przykładami mavens są nauczyciele. 

- Sprzedawcy koncentrują się na relacji, a nie na przekazie. Ich umiejętności „sprzedażowe”, z 

opanowaniem komunikacji niewerbalnej i „mimikry motorycznej” (naśladowanie emocji i zachowania 

danej osoby w celu zdobycia zaufania), zapewniają im kluczową rolę w przekonywaniu innych. 

2. Czynnik lepkości. W przypadku produktów lub pomysłów liczy się ich atrakcyjność, a także sposób, 

w jaki są one komunikowane przy określaniu czy się rozprzestrzeniają. Aby osiągnąć punkt krytyczny, 

pomysły muszą być atrakcyjne i „lepkie”. (Jeśli coś jest nieatrakcyjne, zostanie odrzucone niezależnie 

od tego, w jaki sposób zostanie przekazane). Era informacji stworzyła problem lepkości – „bałagan” 

komunikatów, z którymi mamy do czynienia, prowadzi do ignorowania produktów i pomysłów. Aby 

wywołać epidemie, ważne jest, aby wiadomość nie zginęła w tym bałaganie i aby wiadomość była 

„przyklejona”. 

3. Siła kontekstu. Zmiany w kontekście wiadomości mogą przechylić epidemię. Biorąc pod uwagę, że 

okoliczności lub kontekst ludzi są tak samo ważne, jak ich charakter, punkt zwrotny można 

kontrolować, zmieniając środowisko, w którym żyją. Ma to wiele implikacji dla firm, od wydajności 

pracowników po generowanie sprzedaży. 

Przykładem punktu krytycznego jest „teoria rozbitych okien”. Jedna osoba, widząc jedno wybite okno, 

może sądzić, że brakuje kontroli i autorytetu, co zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia 

przestępstwa. W ten sposób drobne przestępstwa zachęcają do poważniejszych przestępstw, 

wywołując falę przestępczości. Teorię tę wykorzystał w Nowym Jorku w latach 90. szef policji William 

Braxton. Podejście „zero tolerancji” ukierunkowane na drobne przestępstwa (np. unikanie opłat i 

wandalizm) doprowadził do dramatycznego spadku przestępczości. Chociaż inne czynniki mogły 

przyczynić się do zmniejszenia przestępczości, ten przykład podkreśla siłę kontekstu. 

W praktyce 
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• Wybierz przekonującą, atrakcyjną propozycję lub pomysł do rozpowszechnienia. Dowiedz się, co 

sprawi, że będzie atrakcyjna i podkreśl te czynniki w kluczowych kontaktach. 

• Identyfikowanie i rozwijanie powiązań z kluczowymi osobami kontaktowymi – osobami z koneksjami 

(„łącznikami” lub networkerami); osoby posiadające wiedzę i wpływy („mavens”, np. nauczyciele lub 

dziennikarze) oraz osoby mające wpływ („sprzedawcy”, np. celebryci). 

• Wybierz odpowiedni czas na rozpowszechnienie pomysłu, upewniając się, że otoczenie jest otwarte, 

a pomysł jest odpowiedni i aktualny. 

• Przeczytaj The Tipping Point Malcolma Gladwella. 

36. OUTSOURCING 

Często zdarza się, że firmy mogą delegować operacje niezwiązane z podstawową działalnością 

zewnętrznym partnerom specjalizującym się w tej działalności. Może to być opłacalne i umożliwić 

firmom skorzystanie z wiedzy specjalistycznej firmy i jej ekonomii skali. 

Pomysł 

Outsourcing to nie tylko zakup usług od innej grupy, ale w znacznym stopniu obejmuje dwukierunkową 

wymianę informacji, koordynację i zaufanie. Outtasking jest nieco węższy - z przejmowaniem bardzo 

małych segmentów procesu produkcyjnego, często krótkoterminowo - ale nadal wymaga wzajemnej 

wiedzy i komunikacji. Z outsourcingiem wiąże się wiele korzyści, zarówno pod względem kosztów, jak 

i jakości. Specjalistyczna firma zazwyczaj będzie w stanie wykonać usługę taniej, negocjując umowy z 

dostawcami i ekonomię skali. Różnice w międzynarodowych gospodarkach i różnice w kursach 

wymiany mogą sprawić, że outsourcing będzie bardziej opłacalny. Jakość może się również poprawić, 

ponieważ specjalistyczna firma powinna wiedzieć, jak najlepiej wykonać zadanie. Jednak niewłaściwie 

obsłużony outsourcing może przynieść organizacji złą reputację. Rygorystyczne zarządzanie jakością, 

rzetelne badania i dbałość o etykę są ważne przy podejmowaniu decyzji, które elementy w firmie oddać 

do outsourcingu. Świadczy o tym firma technologiczna Dell, którego outsourcing obowiązków obsługi 

klienta miał doprowadzić do spadku jakości i niezadowolenia klientów. 

W praktyce 

• Zbadaj ludzi, którym zlecasz outsourcing - czy są godni zaufania i zdolni? Jakie korzyści oferują? 

• Jasno określ warunki umowy i zawrzyj jasną „umową o poziomie usług” (SLA) określającą zadania, 

które będą wykonywane, jak, kiedy i warunki płatności. Zachowaj standardy jakości i obsługi podczas 

outsourcingu. 

• Często komunikuj się, aby obie strony zgadzały się co do celów i strategii. 

• Pamiętaj, że outsourcing może być cenną okazją do wywiązywania się ze społecznej 

odpowiedzialności biznesu. 

• W niektórych przypadkach outsourcingu międzynarodowego zbadaj gospodarkę kraju, w którym 

zlecasz outsourcing, aby upewnić się, że płacisz pracownikom zleconym na godziwą i godziwą płacę. 

• Upewnij się, że znasz praktyki biznesowe stosowane przez partnera outsourcingowego. Nawet jeśli 

nie masz nad nimi bezpośredniej kontroli, jesteś powiązany z ich organizacją. Wszelkie negatywne 

praktyki biznesowe mogą łatwo doprowadzić do złej reputacji Twojej organizacji. 

37. UTRZYMANIE AKTUALNEJ OFERTY PRODUKTÓW 
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Utrzymywanie świadomości na temat najnowszych wiadomości rynkowych, obaw konsumentów i 

najnowocześniejszych technologii będzie stymulować sprzedaż i budować lojalną bazę klientów. 

Pomysł 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów, aby Twoja firma była aktualna i awangardowa, jest 

pielęgnowanie świadomości zmieniających się obaw konsumentów. Zrozumienie klienta ma kluczowe 

znaczenie dla dobrego biznesu, ale klienci nie mają stałych pragnień. Ich potrzeby i pragnienia 

zmieniają się regularnie i z różnych powodów – aby twierdzić, że naprawdę jesteś w czołówce w swojej 

branży, musisz utrzymywać wiedzę i zaspokajać te zmieniające się wymagania. Strategia marketingowa 

Subaru z 2006 roku jest imponującym przykładem tego – każdy nabywca wybranych nowych modeli 

Impreza, Forester i Legacy otrzymał darmowe kupony na paliwo o wartości 3000 funtów. Klienci, którzy 

kupili jakikolwiek inny model z gamy Subaru, otrzymali kupony o wartości 1000 funtów. Ta transakcja, 

nieoferowana przez żadnego z konkurentów, wiąże się z powszechnym na całym świecie problemem 

rosnących cen paliw. Zamiast oferować tradycyjną obniżkę ceny w celu stymulowania sprzedaży, 

Subaru zrozumiało wiszące potrzeby i obawy swoich klientów i wykorzystało to do stworzenia 

naprawdę kuszącej zachęty cenowej. Łącząc innowacyjność z chęcią reagowania na najnowsze zmiany 

rynkowe, firmy mogą prosperować w niestabilnych środowiskach. 

W praktyce 

• Rozmawiaj z obecnymi i potencjalnymi klientami. Co cenią? Jakie są ich obawy? Czego oni chcą? 

• Dowiedz się, co robią firmy z innych branż, aby przyciągnąć klientów. 

• Zapytaj ludzi na wszystkich poziomach Twojej firmy, w tym „poszerzoną rodzinę”, taką jak detaliści 

lub dystrybutorzy, w jaki sposób chcieliby, aby produkt był atrakcyjny. 

• Zaplanuj serię ulepszeń produktów i inicjatyw sprzedażowych. Ciągła seria zachęt do kupowania jest 

lepsza niż desperacki popis (lub samozadowolony brak aktywności). 

• Przygotuj się do przetestowania szeregu pomysłów i inicjatyw. Dowiedz się, co działa najlepiej, gdzie 

i dlaczego, i sprawdź, czy można to powielić gdzie indziej. 

38. MARKETING DOŚWIADCZALNY 

Organizowanie spotkań, aby świętować i promować Twój produkt, może być żywym, skutecznym 

sposobem na zaangażowanie klientów i przywiązanie do Twojej marki i usług. 

Pomysł 

Pomysł wykorzystania stron tematycznych do promocji produktów podważa założenie, że potencjalni 

klienci są po prostu biernymi widzami reklam. Aktywnie angażując klientów w „eksperymentalne” 

wydarzenie reklamowe, wyróżniasz swoją markę i budujesz silną lojalność klientów. Organizacja 

imprezy o tematyce związanej z marką zazwyczaj obejmuje wybór asortymentu produktów do 

promocji i stworzenie sposobu na zintegrowanie prezentacji sprzedażowej z uroczystym wydarzeniem 

towarzyskim. Dwa znane przykłady tej taktyki to imprezy piękności Avon i imprezy Ann Summers, 

podczas których klienci są zapraszani do zostania sprzedawcami i sprzedawania produktów swoim 

przyjaciołom w kontekście imprezy. Bywalcy imprez próbują bezpłatnych próbek i omawiają zalety 

różnych produktów. Stwarza to poczucie pokrewieństwa i humoru wśród klientów, a nie poczucie bycia 

celem marketingu, dzięki czemu są bardziej otwarci na zakup produktów. Taktyka sprzedaży nie zawsze 

musi być jawna. Strony markowe mogą być po prostu okazją do stworzenia świadomości Twojej marki, 

wywołania szumu wokół Twojej firmy i zachęcenia ludzi do zakupów w późniejszym terminie. W 2006 
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roku Diageo, firma produkująca Baileys Irish Cream, zorganizowała serię „przyjęć koktajlowych” w 

londyńskich klubach nocnych, podczas których imprezowicze otrzymywali bezpłatny likier Baileys i 

darmowe przepisy na używanie Baileys w koktajlach i deserach. Niezależnie od tego, czy używasz 

brandowanych stron do budowania świadomości swojej firmy, czy po prostu do sprzedaży produktów, 

zapewniają one przyjemne i skuteczne rozwiązanie marketingowe. 

W praktyce 

• Markowe imprezy nie muszą być skierowane tylko do „młodego i modnego” rynku – można 

zorganizować szereg wydarzeń, aby zaspokoić preferencje Twoich docelowych klientów. 

• Upewnij się, że wydarzenie jest tak przyjemne i bezstresowe, jak to tylko możliwe, aby umożliwić 

uczestnikom tworzenie pozytywnych skojarzeń z Twoim produktem. 

• Zapewnij bezpłatne próbki, aby przedstawić swój produkt. 

• Bądź oryginalny. Nowatorskie i odważne pomysły na imprezy firmowe mogą zyskać duży rozgłos. 

• Rozważ ton wydarzenia, biorąc pod uwagę pragnienia grupy demograficznej, do której apelujesz, 

oraz cel wydarzenia. 

• Utrzymuj spójność z wartościami firmy i ogólnym podejściem. 

39. TABLICE INFORMACYJNE I MONITOROWANIE WYDAJNOŚCI 

Jednym z największych wyzwań w biznesie jest unikanie przeciążenia informacjami, skupiając się 

zamiast tego na znajdowaniu i wykorzystywaniu właściwych informacji we właściwym czasie. Można 

to osiągnąć za pomocą prostego podejścia „dashboard”. 

Pomysł 

Pulpit informacyjny to po prostu zestaw kluczowych wskaźników biznesowych podkreślających dzienne 

(lub tygodniowe) trendy w wydajności i produktywności. Kokpity to coraz popularniejsza metoda 

zarządzania kluczowymi aspektami biznesu, takimi jak sprzedaż, od szczytu organizacji po każdą osobę. 

Pozwalają ludziom dokładnie wiedzieć, gdzie są w porównaniu z planem i dlaczego. W konsekwencji 

kokpity mierzą nie tylko wyniki, ale także aktywność wykonaną w celu ich utworzenia. HSBC 

skoncentrowało się bardziej na klientach i sprzedaży, niż na tradycyjnym (powszechnym wśród 

banków) skupieniu na procesach i kwestiach wewnętrznych. Kilka jednostek biznesowych HSBC 

osiągnęło to dzięki udostępnianiu pracownikom informacji o sprzedaży w formie pulpitów 

nawigacyjnych. Dashboardy sprzedażowe podkreślają kluczowe kwestie: liczbę leadów i ich źródła 

(podkreślając, co dalej wykorzystywać i co naprawić); jakość leadów; skuteczność handlowców w 

wykorzystywaniu leadów i umawianiu spotkań z klientami oraz możliwość konwersji spotkań na 

sprzedaż. Oprócz zwiększania sprzedaży, takie podejście do pulpitu nawigacyjnego ma inne zalety: 

• Menedżerowie mogą pomóc sprzedawcom poprawić wyniki, skupiając się na kwestiach istotnych dla 

każdej osoby. 

• Promuje kulturę opartą na sprzedaży i skupienie w zespole.  

• Podaje numery rurociągów, które mierzą aktywność, a nie tylko sprzedaż. 

Informacje dostarczane przez kokpity sprawiają, że menedżerowie wiedzą, na czym skoncentrować 

swoje wsparcie. Nie muszą skupiać się na sprzedawcach, których miesięczna sprzedaż jest opóźniona, 

jeśli mają spotkania na resztę miesiąca, podczas gdy muszą wspierać osoby, które nie mają 

zarezerwowanych spotkań, nawet jeśli są jest przekroczenie celów sprzedażowych. Informacje z 
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podejścia opartego na desce rozdzielczej mogą być przekazywane szeroko, zapewniając wspólny język 

i koncentrację w organizacji. Na przykład w HSBC Taiwan dostępne są duże ekrany plazmowe dla 

pracowników. Oprócz prezentacji kluczowych przesłań, tematów i aktualności, podkreślają informacje 

sprzedażowe, które zarówno informują, jak i kreują rywalizację między jednostkami i zespołami. 

W praktyce 

• Oceń swoje wymagania informacyjne i rutynowo, spójnie i wiarygodnie udostępniaj informacje, 

zadając następujące pytania: 

- Jakie informacje są potrzebne? 

- Jak należy to prezentować? 

- Kiedy należy go dostarczyć (czas i częstotliwość)? 

- Skąd to pochodzi? To decyduje o jakości informacji i umieszcza fakty w kontekście. 

- Jakie są ograniczenia? Na przykład, czy niektóre czy wszystkie informacje są poufne. 

- Jakie decyzje i działania będzie wspierać? Pomaga, jeśli ludzie wiedzą, dlaczego potrzebne są 

informacje. 

• Generuj właściwe dane - znajdź najlepszy sposób pozyskiwania informacji (np. ankiety, rozmowy 

telefoniczne, spotkania i wywiady). 

• Przeglądanie i analizowanie informacji. Decyzje sprowadzają się do osądu, ale ilościowe metody 

statystyczne podkreślą trendy i anomalie, podczas gdy planowanie scenariuszy, modelowanie i 

symulacja są użytecznymi technikami generowania i oceny właściwych informacji. 

• Przechowuj i wyszukuj informacje, zapewniając, że są szeroko dostępne, wyraźnie oznaczone i 

skategoryzowane. Musi być odpowiedni i aktualny. Ustal kryteria dodawania nowych informacji i 

odrzucania (lub archiwizowania) starych, nieistotnych szczegółów. System i procesy przechowywania i 

wyszukiwania informacji muszą być opłacalne. 

• Ustawa o informacjach. Przydatne są trzy taktyki: monitoruj decyzje, działaj metodycznie i zarządzaj 

ograniczeniami (pod względem czasu, zasobów i innych nacisków). 

40. ELASTYCZNA PRACA 

Umożliwienie pracownikom elastycznego określania miejsca i czasu pracy może prowadzić do znacznej 

poprawy wydajności i satysfakcji z pracy. 

Pomysł 

Zaawansowane laptopy, bezprzewodowy internet, zapotrzebowanie na zdrowszą równowagę między 

życiem zawodowym a prywatnym i prawdopodobnie brak budzików spowodowały zapotrzebowanie 

na elastyczną pracę staje się coraz głośniejsza. Postęp technologiczny sprawił, że opcja elastyczności 

korporacyjnej stała się rzeczywistością, której wiele organizacji musi jeszcze zrealizować. Firma 

telekomunikacyjna Vodafone przeszła na mobilność w 2004 r., kiedy zrewolucjonizowała swoją 

siedzibę, tworząc duży, przypominający kampus projekt z „przestrzeniami, w których można odbywać 

spotkania z laptopami i notatnikami”. Pracownicy otrzymali laptopy, telefony komórkowe i 

bezprzewodowy internet, aby zachęcić ich do elastyczności. Vodafone skomentował: „Ludzie mogą 

nawet opalać się na laptopie podczas pracy. . . nawet być w domu i nadal pracować.” Program 

Vodafone generalnie spotkał się z aprobatą całej firmy, z poprawą produktywności i wydajności. Nigdy 
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nie było lepszego czasu na przejście do elastycznej pracy, ponieważ nie jest to tylko fajny pomysł, ale 

staje się koniecznością – na przykład niektóre kraje, w tym Wielka Brytania, wprowadziły obowiązkowe 

przepisy dotyczące elastycznych praw pracowniczych dla rodziców. Rozsądnie jest dostosować swoją 

organizację już teraz, aby zmiana społeczna, prawna i kulturowa w kierunku elastycznej pracy zaczęła 

działać dla Ciebie. 

W praktyce 

• Promuj swoje elastyczne opcje pracy wśród potencjalnych pracowników - może to pomóc w 

rekrutacji absolwentów i zapewnić Twojej firmie cenny punkt sprzedaży w rywalizacji o najlepszych 

pracowników. 

• Elastyczna praca nie oznacza poświęcania ważnych terminów lub wyników. Daj swoim pracownikom 

cele i obowiązki, a nie harmonogramy. 

• Podział pracy, w którym dwie lub więcej osób jest zatrudnionych na jednym stanowisku w niepełnym 

wymiarze godzin, może zapewnić większą elastyczność. 

• Bądź przygotowany na bardziej płaską strukturę organizacyjną, która może wynikać z elastycznego, 

otwartego planu pracy i płynnego środowiska pracy, które zwykle przełamuje fizyczne bariery i 

hierarchie. Może temu sprostać opór ze strony wyższej kadry kierowniczej. 

• Zarządzaj przejściem. Wielu pracowników może obawiać się zmian, a inni mogą nie być pewni, jak 

radzić sobie z nowymi wyzwaniami, jakie ze sobą niosą. Edukuj pracowników, jak najlepiej wykorzystać 

zmiany. 

• Elastyczna praca nie jest odpowiednia dla wszystkich. Niektórzy pracownicy pracują lepiej w 

środowisku z elementem sztywności. 

• Wykorzystaj to jako okazję do obniżenia kosztów i zmniejszenia wydatków na transport poprzez 

organizowanie spotkań za pośrednictwem telefonu i technologii IM (wiadomości błyskawicznych). 

41. PONOWNIE ZDEFINIUJ SWOJĄ ODBIORCĘ 

Znalezienie nowych odbiorców dla Twojego produktu może pozwolić Ci poszerzyć potencjał sprzedaży 

i uciec od zatłoczonych rynków. 

Pomysł 

Czy myślisz, że wiesz, do kogo najlepiej kierować swój marketing? Pomyśl jeszcze raz. Ponowne 

rozważenie, kto może być zainteresowany Twoimi produktami, otwiera nowy świat potencjalnych 

klientów, dla firmy na tyle nieustraszonej, by znaleźć nowych odbiorców dla swoich reklam. Polski 

oddział firmy piwowarskiej Carlsberg postanowił stworzyć piwo przeznaczone głównie dla kobiet. 

Karmi, piwo o niskiej zawartości alkoholu i dużym nacisku na smak, zostało kolorowo zapakowane i 

wprowadzone na rynek w Międzynarodowy Dzień Kobiet. Był to odważny ruch w branży, która 

zazwyczaj koncentruje się na sprzedaży męskiej klienteli, a kampanie reklamowe zwykle skupiają się 

na umowach sponsoringu sportowego i skąpo odzianych modelach. Ta strategia redefiniowania 

odbiorców została również zastosowana przez brytyjską firmę odzieżową Marks & Spencer, po tym jak 

jej reputacja w zakresie obsługiwania starszych klientek stała się niewystarczająca, aby utrzymać swoją 

działalność. Firma Marks & Spencer postanowiła wejść na młodszy, bardziej stylowy rynek i 

wprowadziła na rynek Per Una, nową gamę ubrań zaprojektowanych z myślą o kobietach w wieku 

dwudziestu i trzydziestu lat. Choć tradycyjnie kładł nacisk na wygodę, a nie styl, decyzja o 
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zaprezentowaniu modnego wizerunku pomogła Marks & Spencer poszerzyć jego atrakcyjność i 

odwrócić słabnącą sprzedaż. 

W praktyce 

• Poszukuj zewnętrznego spojrzenia na swój rynek, na przykład rozmawiając z klientami, porównując 

z innymi firmami lub wyznaczając nowych pracowników spoza firmy. 

• Skoncentruj się na tym, jak możesz dostosować swój produkt do nowych odbiorców. 

• Utrzymuj podstawowe zasady swojego produktu – podczas gdy powinieneś dodawać nowe punkty 

sprzedaży, aby przyciągnąć nowych odbiorców, nie odrzucaj swoich oryginalnych. 

• Nie zaniedbuj swoich starych relacji rynkowych – utrzymuj zaangażowanie ze wszystkimi docelowymi 

odbiorcami. 

• Pamiętaj, że wejście na nowy rynek może być trudne, zwłaszcza jeśli jest on zatłoczony. Mądrze 

wybieraj nowych odbiorców. 

42. BLOKADA DOSTAWCY 

Opracowywanie produktów, które są kompatybilne tylko z innymi produktami z Twojej oferty, odcina 

konkurencję i zapewnia powtarzalność transakcji ze strony klientów. 

Pomysł 

Możliwość opracowania niezawodnej strategii utrzymania klientów i utrzymania stałego, 

niezawodnego strumienia przychodów to marzenie wielu dyrektorów korporacji. Korzystając z 

uzależnienia od dostawcy — upewniając się, że klienci są zależni od Twoich produktów i nie mogą 

przenieść się do innego dostawcy bez znacznych kosztów zmiany — możesz to osiągnąć. Bystrość 

biznesowa Gillette'a wykorzystuje uzależnienie od dostawcy. Jego rączki żyletek są kompatybilne tylko 

z marką Gillete; w związku z tym jej żyletki są głównym źródłem dochodu. Producent elektronicznych 

szczoteczek do zębów Philips Sonicare również stosuje zasadę blokady dostawcy. Jej szczoteczki do 

zębów mają elektroniczną podstawę, która wymaga wymiany główki szczoteczki Sonicare, co zapewnia 

klientom powrót do Sonicare i uniemożliwia zmianę producenta. Koszt zmiany to koszt, jaki ponosi 

konsument podczas zakupu od nowej firmy i jest kluczowym aspektem uzależnienia od dostawcy. Im 

wyższy koszt zmiany, tym mniej prawdopodobnie klient się zmieni. Ta koncepcja nie jest nowa. Wiele 

firm to robi: producenci drukarek, tacy jak Hewlett-Packard, firmy fotograficzne, takie jak Canon, 

sprzedawcy kawy, tacy jak Nespresso, dostarczają do swoich produktów zastrzeżone komponenty 

wielokrotnego użytku. Firmy te zapewniają sukces, planując od samego początku komponent 

wielokrotnego użytku swoich produktów. Tam, gdzie wiele prób zablokowania dostawcy kończy się 

niepowodzeniem, postrzeganie składnika wielokrotnego użytku jako dodatku. Nie jest. Jest to produkt, 

korzyść dla klienta i zysk dla firmy. 

W praktyce 

• Rozważ sprzedaż oryginalnego produktu po niskiej, przyciągającej wzrok cenie, aby pobudzić 

sprzedaż dodatkowych komponentów. 

• Alternatywnie rozważ uczynienie „produktu podstawowego” kosztownym, aby przekonać klientów, 

że zainwestowali w Twoją markę i zniechęcić ich do zmiany firmy. Wybór zależy od produktu, rynku i 

klientów. Co ceniliby najbardziej? 
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• Oferować szereg dodatków kompatybilnych z jednostką podstawową. Ten element wyboru pomaga 

przezwyciężyć obawy konsumentów, że „utknęli” w czymś o malejącej użyteczności. 

• Miej świadomość, że popyt na twoje produkty będzie ze sobą powiązany – jeśli popyt na jeden 

spadnie, popyt na produkt partnera zmniejszy się. 

• Koszt zmiany nie zawsze jest rzeczywisty - klient może go sobie tylko wyobrazić. Wystarczy tylko 

przekonać klientów, że zmiana na nowego dostawcę będzie niewygodna lub kosztowna. 

• Zaplanuj strategię uzależnienia od dostawcy od samego początku. Oczywiście ta strategia działa 

najlepiej w przypadku produktów, które wymagają regularnej wymiany. 

43. PRZEKSZTAŁCENIE ŁAŃCUCHA DOSTAW W ŁAŃCUCH DOCHODÓW 

Zgoda na dzielenie się przychodami ze sprzedaży z dostawcami pozwala firmom kupować towary po 

niższej cenie, zwiększać przychody i radzić sobie z wahania popytu klientów. 

Pomysł 

W latach 90. lider rynku wypożyczalni wideo, Blockbuster, był sfrustrowany tym, że nigdy nie miał na 

stanie wystarczającej liczby kopii popularnych filmów, aby zaspokoić popyt w godzinach szczytu. 

Problem polegał na tym, że hollywoodzkie studia pobierały 60 dolarów za film, podczas gdy popyt 

zwykle gwałtownie spadał kilka tygodni po premierze. W związku z tym Blockbuster nie mógł 

usprawiedliwić zakupu więcej niż dziesięciu kopii filmu, co pozostawia wielu klientów sfrustrowanych 

brakiem możliwości wypożyczenia najnowszych filmów. Aby rozwiązać ten dylemat, firma Blockbuster 

zaproponowała przyznanie firmom filmowym udziału w przychodach ze sprzedaży filmów, aby 

zapewnić niższą cenę z góry za filmy. Blockbuster był w stanie szybciej osiągnąć próg rentowności na 

wideo i był w stanie kupić więcej kopii, aby zaspokoić popyt, zapewniając klientom wysokie standardy 

wygody. Studia filmowe skorzystały również ze zwiększonej sprzedaży taśm i dodatkowych źródeł 

przychodów. Przekształcając łańcuch dostaw w łańcuch przychodów, Blockbuster zadowolił firmy 

filmowe, bazę klientów i własne wyniki finansowe. 

W praktyce 

• Aby ten pomysł sprawdził się w Twojej firmie, przyrostowy przychód generowany przez dodatkowe 

jednostki musi być niższy niż koszt ich wytworzenia. 

• Koszty administracyjne powinny być niskie, aby nie wykorzystywały zwiększonych zysków z 

programu. 

• Jeśli na Twoim rynku istnieje wysoki stopień elastyczności cenowej, niższe początkowe koszty zakupu 

wynegocjowane w ramach podziału przychodów powinny zostać wykorzystane do obniżenia cen w 

celu stymulowania popytu. 

• Używaj ostrych umiejętności negocjacyjnych podczas decydowania o tym, jaką kwotą przychodu 

podzielić się z dostawcą. Jeśli koszty produkcji są niskie, dostawca może zaakceptować niższy udział w 

przychodach, niż się spodziewasz. 

• Korzystaj z rzetelnych badań rynkowych, aby ocenić popyt konsumentów przy podejmowaniu decyzji 

o liczbie jednostek do zakupu po podpisaniu umowy dotyczącej podziału przychodów. Nowa niższa 

cena może sprawić, że kuszące będzie nadmierne zakupy. 

44. INTELIGENTNE NEGOCJACJE 
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Dowiadując się, gdzie kryją się pułapki w negocjacjach, można je ominąć i zapewnić satysfakcjonujące 

wyniki, które przetrwają dla wszystkich zaangażowanych. 

Pomysł 

Profesor Harvard Business School (HBS) James Sebenius specjalizuje się w dziedzinie skomplikowanych 

negocjacji. W 1993 roku HBS uczynił z negocjacji wymagany kurs w swoim programie MBA i utworzył 

dział negocjacji w szkole. Sebenius zidentyfikował sześć błędów odpowiedzialnych za niepowodzenie 

wielu negocjacji. Unikając ich, możesz negocjować swoją drogę do sukcesu. Te pułapki, opisane w 

Harvard Business Review, to: 

• Zaniedbywanie problemów drugiej strony. Jeśli nie rozumiesz problemów, które Twój partner 

negocjacyjny próbuje przezwyciężyć, nie będziesz w stanie zaproponować najlepszego rozwiązania. 

• Pozwalanie, by cena buldożerowała inne interesy. Łatwo jest skupić się wyłącznie na cenie. Upewnij 

się, że nie ignorujesz innych ważnych czynników, takich jak tworzenie pozytywnej relacji w pracy, 

dobrej woli, umowy społecznej między obiema stronami oraz procesu zawierania transakcji, który jest 

szanowany i sprawiedliwy dla wszystkich. 

• Pozwalanie, by pozycje wypierały interesy. Pomimo istnienia przeciwstawnych stanowisk, mogą 

istnieć zgodne interesy. Zamiast próbować przekonać kogoś do porzucenia określonego stanowiska, 

bardziej produktywne może być zawarcie umowy, która zaspokoi różnorodne interesy. 

• Zbyt intensywne poszukiwanie wspólnej płaszczyzny. Wspólna płaszczyzna może pomóc w 

negocjacjach, ale różne interesy mogą pozwolić obu stronom wyciągnąć coś z umowy. 

• Zaniedbywanie BATNA. Odnosi się to do „najlepszej alternatywy dla wynegocjowanej umowy”: opcji, 

z którymi będziesz musiał się zmierzyć, jeśli umowa się nie powiedzie. Analizując swoje perspektywy - 

i perspektywy partnera - możesz zdecydować, co zaoferować w negocjacjach i kiedy to zaoferować. 

• Brak korekty ze względu na przekrzywione widzenie. Mogą mieć wpływ dwa rodzaje uprzedzeń i 

stronniczość i percepcja negocjacyjna. Stronniczość ról (pułapka potwierdzająca dowody) to tendencja 

do interpretowania informacji w sposób wyrachowany, przeceniając swoje szanse na sukces, podczas 

gdy stronnicza percepcja (pułapka nadmiernej pewności siebie) to skłonność do gloryfikowania własnej 

pozycji podczas oczerniania przeciwników. Możesz przezwyciężyć te uprzedzenia, stawiając się na 

pozycji swojego „przeciwnika”. 

W praktyce 

• Zrozumienie pragnień i perspektywy innych ma kluczowe znaczenie dla przekonania ich, dlaczego 

powinni zgodzić się na twoją propozycję. Zbadaj z nimi ich pozycję. 

• Zbadaj osobę lub firmę przed negocjacjami. Nie ograniczaj badań do informacji bezpośrednio 

związanych z transakcją – szeroka wiedza na temat branży, celów firmy i warunków rynkowych, z 

którymi boryka się organizacja, doda Ci dodatkowej wagi w negocjacjach. 

• Nie odczuwaj potrzeby bycia nadmiernie agresywnym. Pokaż, że jesteś zdecydowanym 

negocjatorem, ale pamiętaj, że wzajemne zrozumienie i nawiązanie relacji przyniosą duże korzyści. 

• Przeprowadź pełną analizę potencjalnych umów, które pozwolą obu stronom wygrać, bez 

konieczności pogodzenia się ze stratą. 

45. WSPÓŁPRACA UZUPEŁNIAJĄCA 
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Jeśli Twój produkt może współpracować z innym, popularność innego produktu może bezpośrednio 

wpłynąć na Twoją sprzedaż. 

Pomysł 

„Dobro komplementarne” to produkt, który jest często spożywany razem z innym produktem. Na 

przykład piwo jest towarem uzupełniającym mecz piłki nożnej, a poduszka podróżna jest towarem 

uzupełniającym podczas długiej podróży samolotem. Wraz ze wzrostem popularności jednego 

produktu wzrasta również sprzedaż jego dobra komplementarnego. Produkując towary, które 

uzupełniają inne produkty, które są już (lub wkrótce) popularne, możesz zapewnić stały strumień 

popytu na swój produkt. Niektóre produkty mają status doskonale uzupełniających się – muszą być 

spożywane razem, jak np. lampa i żarówka. Nie zakładaj jednak, że produkt jest doskonale 

komplementarny, ponieważ klienci mogą nie być całkowicie związani z produktem. Na przykład, 

chociaż kierowcy mogą wydawać się zobowiązani do kupowania benzyny do napędzania swoich 

samochodów, mogą przesiąść się na samochody elektryczne. Podczas gdy dla niektórych branż 

produkcja towarów komplementarnych jest opcjonalnym sposobem na zwiększenie przychodów, w 

innych jest to obowiązkowy krok, aby uniknąć stania się przestarzałymi. Producenci gier wideo muszą 

zapewnić zgodność swoich gier z najnowszymi konsolami, podczas gdy firmy technologiczne muszą 

zapewnić zgodność swoich programów z najnowszymi komputerami i systemami operacyjnymi. 

Strategia reklamowa może być ukierunkowana na komplementarny status produktu – na przykład 

firmy piwne sponsorują mecze piłki nożnej. Zostało to przeniesione na nowy poziom podczas 

Mistrzostw Świata 2006, kiedy urzędnicy FIFA zażądali, aby holenderscy kibice zdjęli spodnie z logo 

holenderskiego piwa „Bavaria”, ponieważ była to firma rywalizująca z Budweiserem, który był 

głównym sponsorem. Chociaż wzbudziło to krytykę za bycie „marketingiem w zasadzce” i 

prawdopodobnie było zbyt agresywną strategią, pokazało, że korporacja mocno trzyma się swojego 

statusu jako wiodącego komplementarnego dostawcy dobrego. 

W praktyce 

• Bądź świadomy możliwych przyszłych trendów na rynku. Jeśli możesz przewidzieć, że produkt stanie 

się popularny, możesz opracować produkt komplementarny i zyskać przewagę jako pierwszy na rynku. 

• Rozważ wprowadzenie na rynek nowego produktu lub kampanii marketingowej tak, aby zbiegło się 

w czasie ze wzrostem popularności produktu komplementarnego. 

• Niebezpieczne jest samo cieszenie się sukcesem produktu komplementarnego i zaprzestanie 

zachowywania się konkurencyjnie. Jeśli przestaniesz dostarczać wysokie standardy i rozsądne ceny, 

klienci często opracowują pomysłowe sposoby na znalezienie alternatywy. 

• Staraj się nie wytwarzać towaru komplementarnego dla produktu, który ma już nadwyżkę produktów 

komplementarnych; konkurencja utrudnia zdobycie przyczółka. Na przykład do piwa pasują precle, 

podobnie jak wiele innych produktów. Niekoniecznie sprzedasz więcej precli, jeśli sprzedasz więcej 

piwa. 

• Twój produkt nie musi po prostu uzupełniać innego dobra konsumpcyjnego; może uzupełniać 

wydarzenie towarzyskie, sezonową pogodę lub inne czynniki. 

46. REKLAMA DOBREGO SAMOPOCZUCIA 

Zamiast po prostu przedstawiać klientom manifest powodów, dla których warto kupić Twój produkt, 

spróbuj ich rozbawić, zaintrygować lub uspokoić. 

Pomysł 
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Przy tworzeniu kampanii reklamowej może być kuszące skupienie się na tym, dlaczego Twój produkt 

jest lepszy i jak możesz przekonać klientów do jego zakupu. Ale rzeczywistość jest taka, że większość 

osób, do których docierasz z reklamami, będzie cyniczna i przeładowana innymi kampaniami. W 

związku z tym mają niewielkie zainteresowanie niechcianym, krótkim stwierdzeniem o tym, dlaczego 

Twój produkt jest lepszy. Oznacza to, że powinieneś znaleźć nowy sposób na rozmowę z nimi. 

Stworzenie kampanii marketingowej, którą potencjalni klienci uznają za zabawną, fascynującą lub 

rozgrzewającą, pomoże Ci dotrzeć do nawet najbardziej znużonego konsumenta. Firma telefonii 

komórkowej Orange opracowała swoją ofertę „Pomarańczowe środy” z darmowymi biletami do kina 

dla klientów, poprzez serię reklam emitowanych przed filmami w Wielkiej Brytanii, które w 

humorystyczny sposób wyśmiewały przemysł filmowy i reklamowy. Krótkie klipy pokazywały gwiazdy 

filmowe, które bezskutecznie próbowały przekazać pomysły „Orange Film Commission”, tylko po to, 

by zostać zestrzelonymi, ponieważ filmy nie zrobiły wystarczająco dużo, aby promować telefony 

komórkowe Orange. Przesadne i celowo śmieszne sugestie zostały skierowane do aspirujących 

twórców filmowych, w tym „zrobienie czwartego w trylogii” dla Władcy Pierścieni i przemianowanie 

go na „Władca dzwonka”. Te nietradycyjne reklamy były satyryczną reklamą, jednocześnie subtelnie 

próbując pozyskać klientów i stworzyć pozytywne skojarzenia z marką. Dove, wiodący dostawca 

produktów do pielęgnacji skóry i włosów, wprowadził promocję dobrego samopoczucia w ramach 

kampanii „Kampania na rzecz prawdziwego piękna”. Odchodząc od typowego podejścia firm 

kosmetycznych wykorzystujących atrakcyjne modele, Dove zachęcała klientki do zadowolenia ze 

swojego naturalnego wyglądu. Wykorzystując modelki o „realistycznym” wyglądzie, Dove zachęcała 

kobiety do posiadania pozytywnego wizerunku ciała, niezależnie od konwencjonalnych standardów 

piękna. Brytyjska gazeta The Times skomentowała kampanię: „Dove przedstawia odświeżające 

antidotum na żółtawy narcyzm profesjonalnej supermodelki wynajętej do sprzedaży kosmetyków”. 

Buntując się przeciwko niektórym negatywnym lub tradycyjnym praktykom w reklamie, Dove i Orange 

stworzyły dobrą wolę i pozytywną świadomość marki, jednocześnie bawiąc i bawiąc potencjalnych 

klientów. Więc nie tylko spraw, aby Twoi klienci poczuli się lepiej w związku z Twoim produktem, aby 

poczuli się lepiej ze sobą. 

W praktyce 

• Zrozum poczucie humoru, obawy społeczne i typową „osobowość” rynku docelowego. 

• Zastanów się nad zaangażowaniem artystów w swoje kampanie reklamowe, aby zapewnić 

niezapomniany efekt komiksowy. 

• Włącz wszelkie korporacyjne inicjatywy społeczne, które Twoja firma podejmuje w swojej kampanii 

reklamowej. 

• Nie odczuwaj presji, aby dopasować swój produkt do konwencjonalnej reklamy. Bądź krytyczny i 

dostosuj swój marketing do bardziej żywej i zorientowanej na klienta oferty. 

47. INNOWACJE W CODZIENNEJ WYGODNOŚCI 

Codzienność stawia przed ludźmi wiele małych wyzwań. Rozważając potencjalne rozwiązania tych 

wyzwań, możliwe jest opracowanie nowego produktu, który będzie regularnie używany przez wiele 

osób. 

Pomysł 

Tworzenie innowacyjnych produktów z myślą o codziennej wygodzie łączy korzyści finansowe płynące 

z bycia pierwszym graczem z nagrodą w postaci stworzenia produktu, z którego na co dzień korzysta 

wiele osób. Przykład innowacji w codziennej wygodzie miał miejsce w 1938 roku, kiedy Lazlo Biro, 
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pracując jako dziennikarz, zauważył, że atrament używany do drukowania gazet szybko wysycha. 

Pracował ze swoim bratem, chemikiem Georgiem Biro, nad stworzeniem pióra z obrotowym gniazdem, 

które zbierało atrament podczas ruchu. Wersja BIC tej innowacji jest obecnie wszechobecna, z 14 

milionami długopisów sprzedawanych każdego dnia. Innym przykładem napędu dla codziennej wygody 

jest urządzenie BlackBerry. BlackBerry po raz pierwszy wkroczył na rynek komunikacji mobilnej, 

koncentrując się na przenośnym urządzeniu do obsługi poczty e-mail, ale teraz obsługuje wiadomości 

tekstowe, telefon komórkowy, przeglądanie stron internetowych i inne usługi bezprzewodowe. 

Imponujący uczestnik trendu all-in-one wygody w nowoczesnych technologiach, BlackBerry jest 

obecnie powszechnym punktem odniesienia w kulturze popularnej i ulubieniec biznesmenów na całym 

świecie. Możliwe jednak, że BlackBerry nie wprowadził innowacji tak daleko, jak mógł, z burzą 

prawnych kontrowersji wokół oryginalności. Niezależnie od tego, zarówno Biro, jak i BlackBerry 

dostarczają ważnej lekcji: rozwiń kreatywność i znajdź sposób na zapewnienie prostej, wszechobecnej 

wygody. 

W praktyce 

• Staraj się projektować produkty z naciskiem na łatwość użytkowania. 

• Skoncentruj się na potencjale oszczędzania czasu, jaki daje pomysł. 

• Rozważ użycie głębokiego prototypowania w celu opracowania, udoskonalenia i przetestowania 

produktu. 

• Nie uważaj rzeczy za niemożliwe – zastanów się, jak możesz coś osiągnąć, a nie czy możesz. 

• Zastanów się nad swoim codziennym życiem – jakie produkty chciałbyś najbardziej wprowadzić na 

rynek? 

• Obserwuj istniejące produkty i zdecyduj, w jaki sposób mogą być wygodniejsze i bardziej przyjazne 

dla użytkownika. 

• Zapewnij jak najszybsze opatentowanie swoich wynalazków. 

48. MARKI STYLU ŻYCIA 

Czyniąc swoją markę synonimem hobby i aspiracji określonego ruchu kulturowego, możesz znacznie 

zwiększyć atrakcyjność swojego produktu. 

Pomysł 

Posiadanie szanowanej marki to jedno. Co innego mieć markę, która zawiera w sobie całą kulturę, 

tożsamość i styl życia. Marki, które to osiągają, są znane jako „marki stylu życia”. Używane przez 

klientów, aby pokazać członkostwo w określonym ruchu kulturowym, marki lifestylowe mogą być 

formą bezsłownej komunikacji w społeczeństwie. Mogą również wzmacniać szacunek i postrzeganie 

samych siebie przez konsumentów. Dwa obszary, z których czerpią marki lifestylowe, to tożsamość 

narodowa i subkultury. Sprzedawca bielizny Victoria’s Secret starał się we wczesnych kampaniach 

marketingowych przywołać brytyjską klasę wyższą. Podobnie odnosząca sukcesy luksusowa marka 

lifestylowa Louis Vuitton czerpie z bogatego wizerunku francuskiej arystokracji. Subkultury - 

szczególnie muzyczne i sportowe - dobrze nadają się do marek lifestylowych. Marka surfingu i sportu 

Quiksilver ucieleśnia nowoczesną markę lifestylową. Sprzedając odzież, pianki, odzież surfingową i 

okulary przeciwsłoneczne, stworzyła umowy sponsorskie z 500 profesjonalistami w sportach 

deskowych. Aby promować swoją obecność w surfingowym stylu życia, sponsoruje coroczny elitarny 

turniej Quiksilver Pro. Wszystkie te wysiłki opłaciły się: jest liderem rynku w branży surfingu, modną 
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marką modową dla surferów i osób nie będących surferami oraz członkiem Fortune 1000. Kiedy klienci 

kupują Quiksilver odzież, kupują styl życia pełen słońca, morza i surfowania, nie martwiąc się, że będą 

musieli stawić czoła zabójczym falom. Twój produkt nie musi być sprzedawany tylko ze względu na jego 

funkcjonalność: może być sprzedawany jako opłata wstępna w życie, którego pragną Twoi klienci. 

W praktyce 

• Zapewnij umowy sponsorskie, aby pokazać, że zgadzasz się z kulturą, którą chcesz, aby Twoja marka 

uosabiała. 

• Kluczowe znaczenie ma rozmieszczenie marketingu. Zaprezentuj swoją markę na odpowiednich 

festiwalach, turniejach, spotkaniach, imprezach i kulturalnych hotspotach. 

• Sprzedawaj gamę produktów związanych z kulturą – to poszerzy Twoją atrakcyjność i zwiększy 

wiarygodność. 

• Subkultury są dobrym celem dla marek lifestylowych, ponieważ często odczuwają silną potrzebę 

potwierdzenia swojej tożsamości grupowej. 

• Kultury elitarne są również dostosowane do marek lifestylowych. 

• Podczas tworzenia marki lifestylowej często pomija się jeden czynnik, aby upewnić się, że oferta 

produktów jest zgodna z promowanym przez Ciebie „stylem życia”. Jeśli chcesz promować swoją 

organizację jako elitarną markę sportową, pamiętaj, aby faktycznie sprzedawać wysokiej jakości sprzęt 

sportowy, który odpowiada potrzebom i postrzeganiu rynku docelowego. 

49. UCZCIWOŚĆ WOBEC KLIENTÓW 

Skupienie się wyłącznie na zagrożeniu ze strony konkurencyjnych firm może sprawić, że klienci poczują 

się wyobcowani i zaniedbani. 

Pomysł 

We wczesnych latach osiemdziesiątych gigant napojów bezalkoholowych Coca-Cola był zaniepokojony 

zmniejszającym się udziałem w rynku i rywalizacją z międzynarodowym koncernem sodowym PepsiCo. 

Lata 80. to dekada, w której nastąpiła „eksplozja smaku” na rynku napojów bezalkoholowych, wraz z 

wprowadzeniem szerokiej gamy nowych cytrusowych, dietetycznych i bezkofeinowych cole. Coca-Cola 

została pokonana przez Pepsi w serii „ślepych testów smaku”. Zamiast skupiać się na ogólnym 

zagadnieniu spadku popularności, Coca-Cola skupiła się na kwestii przegrywania w testach smakowych, 

ignorując znaczenie wizerunku i przywiązanie konsumentów do marki. Wprowadziła na rynek „New 

Coke” o nowym, ulepszonym smaku. Chociaż premiera technicznie przebiegła dobrze, Coca-Cola 

wkrótce spotkała się z gniewną i emocjonalną reakcją na nową formułę i wizerunek. Odebrano tysiące 

telefonów od osób, które chciały wrócić do klasycznego produktu Coca-Coli. Niektóre telefony nie 

pochodziły nawet od osób pijących colę, ale po prostu od Amerykanów pragnących powrotu do 

klasycznego symbolu kulturowego. Oryginalna cola została przywrócona, coca-cola przeprosiła i 

wyciągnięto wnioski. Skupienie się na zagrożeniu ze strony większej liczby rywali i wyższości Pepsi w 

testach smakowych oznaczało, że Coca-Cola straciła z oczu arbitra konkurencji: klienta. Podejmowanie 

decyzji opartych wyłącznie na działaniach konkurencji, bez wcześniejszego zbadania tego, co jest 

najważniejsze dla klientów, może prowadzić do poważnych korporacyjnych błędów. 

W praktyce 

• Nieustannie ciężko pracuj, aby jak najwięcej zrozumieć o swoich klientach; bardzo uważaj, jeśli 

ograniczasz ich poglądy do kilku prostych prawd. 
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• Rozmawiaj z klientami i wykorzystuj każdą okazję, aby się z nimi kontaktować. 

• Przyjrzyj się charakterowi i historii Twojej firmy: dzięki zrozumieniu Twojej marki i produktu można 

uzyskać wgląd w bazę potencjalnych klientów. 

• Korzystaj z wersji próbnych przed wprowadzeniem znaczących zmian w swoim produkcie; ujawnia to 

potencjalne skargi klientów. 

50. NATYCHMIASTOWA ROZPOZNAWALNOŚĆ 

Stworzenie wyróżniającego się opakowania produktu zapewni mu trwałe miejsce w pamięci klientów, 

przekaże jego wizerunek i sprawi, że będzie wyróżniał się spośród innych, ułatwiając ludziom 

natychmiastowe rozpoznanie. 

Pomysł 

Jak skutecznie wyróżnić swój produkt, jest przedmiotem wielu dyskusji w działach marketingu i 

rozwoju produktu. Chociaż wysoki poziom obsługi klienta i jakość są ważne, należy pamiętać, że ludzie 

mogą polegać na wzroku podczas tworzenia pierwszego wrażenia o produkcie. W związku z tym 

opakowanie produktu w atrakcyjny i natychmiast rozpoznawalny sposób zapewnia cenny start w walce 

o wyróżnienie się. Płaska butelka w kolorze szafiru używana do sprzedaży suchego ginu Bombay 

Sapphire jest natychmiast rozpoznawalna dzięki efektownemu, przezroczystemu wzornictwu. Można 

go rozpoznać bez konieczności patrzenia na nazwę produktu na butelce. Dzięki temu odważnemu, 

stylowemu podejściu potencjalni klienci są natychmiast przyciągani do produktu, a ich ciekawość 

wzbudza. Jeśli klienci będą chcieli ponownie kupić produkt, mogą go szybko i łatwo znaleźć w szeregu 

sprytnie zapakowanych opcji. Producent suchego ginu podkreślił swoje referencje projektowe, 

przyznając Bombay Sapphire Prize - największą na świecie międzynarodową nagrodę za wzornictwo 

szkła. Poważnie traktując projektowanie, posunął się dalej w kierunku wiodącej pozycji na swoim 

rynku. Jest to taktyka stosowana przez Coca-Colę, której charakterystycznie zakrzywiona, długa szyjka 

szklana butelka owinięta charakterystycznym czerwono-białym logo jest symbolem amerykańskiej 

kultury konsumenckiej – od razu rozpoznawalny na zatłoczonych półkach z napojami w 

supermarketach. Posiadanie wyróżniającego się projektu pozwala ludziom tworzyć emocjonalne 

przywiązania do Twojego produktu i używać go jako symbolu statusu. Twoje opakowanie staje się 

przedłużeniem Twojego logo - nie zaniedbuj go i nie zadowalaj się jedynie dostosowaniem do 

standardów branżowych: staraj się je przewyższyć. 

W praktyce 

• Zwróć uwagę na drobne szczegóły w projekcie produktu: dobrze wykonane linie i krzywe mają 

subtelny wpływ. 

• Seksualność może być ważna. Produkty, których design luźno odzwierciedla kształt i formę kobiecego 

ciała (takie jak butelka Coca-Coli) są podobno bardziej atrakcyjne (mogą stanowić punkt do rozmowy, 

nadając marketingowi dodatkowy wymiar). 

• Produkty niematerialne, takie jak doradztwo finansowe, nie są wykluczone z wyzwań związanych z 

dobrym projektowaniem produktów. Zarządzanie doświadczeniami klientów oraz projektowanie biur 

i kampanii marketingowych to działania, które czerpią korzyści z dobrego projektowania produktów, 

aby te produkty i usługi były bardziej przyciągające wzrok, przyjemne i zapadające w pamięć. 

• Rozważ zatrudnienie profesjonalnego eksperta ds. produktów, który doradzi, jaki projekt najlepiej 

sprawdzi się w ofercie klienta. 



 

46 
 

51. ZARZĄDZANIE ZWROTEM 

Przechodzenie korporacyjnej transformacji jest obarczone niebezpieczeństwem, ale można 

wykorzystać wytyczne, aby upewnić się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, a Twoja organizacja w 

pełni wykorzysta zmianę. 

Pomysł 

Robert Reisner, były wiceprezes ds. planowania strategicznego w US Postal Service, jest dobrze 

przygotowany do omówienia pułapek zarządzania zmianą organizacyjną. W obliczu gwałtownie 

rosnących zysków w 1999 r. US Postal Service podjęła próbę zrewolucjonizowania swojej działalności 

pod względem technologicznym, aby umożliwić jej konkurowanie w nowej erze „przewodowej”. 

Chociaż ten wysiłek, aby lepiej zintegrować się z zaawansowanym technologicznie społeczeństwem , 

spotkał się z początkowym optymizmem, wkrótce zaczął się zatrzymywać. W 2001 roku firma stanęła 

w obliczu straty 3 miliardów dolarów, motywacja spadała, a Generalne Biuro Rachunkowe określiło 

zmianę sytuacji jako „wysoka szansa na niepowodzenie”. Reisner zidentyfikował kluczowe kroki, które 

doprowadziły do opóźniania przejścia, które dostarczają ważnych lekcji dla transformacji 

korporacyjnej: 

1. Nie przegap swojej chwili. Zaplanuj swoje inicjatywy zmian, aby zbiegły się z możliwościami 

rynkowymi i wysokim morale wśród pracowników. 

2. Połączenie transformacji z rdzeniem Twojej firmy. Upewnij się, że pracownicy rozumieją, w jaki 

sposób zmiany odnoszą się do głównego nurtu działalności firmy. 

3. Rozróżnienie między stopniowymi ulepszeniami a strategiczną transformacją. Nie pozwól, aby 

chwilowy sukces biznesowy odwrócił uwagę od potrzeby strategicznej zmiany. 

4. Wyznaczanie realistycznych celów. Tworzenie nierealistycznych oczekiwań szkodzi motywacji 

pracowników i menedżerów oraz odwraca uwagę od celów, które można osiągnąć. 

Chociaż nigdy nie możesz zagwarantować, że poważna transformacja biznesowa przebiegnie zgodnie 

z planem, możesz zagwarantować, że będziesz przygotowany do radzenia sobie z wyzwaniami, które 

ona przedstawia, i poruszania się po nich. 

W praktyce 

• Pomóż pracownikom radzić sobie ze stresem, z jakim stykają się podczas transformacji. 

• Skorzystaj z wkładu, jaki obecni pracownicy mogą wnieść w zmianę sytuacji. 

• Twórz listy tego, co należy zrobić, komunikuj priorytety i wdrażaj zmiany. 

• Skoncentruj się na jednej inicjatywie na raz, próba zrobienia zbyt wiele może przytłoczyć Twoją 

organizację. 

• Przejmij kontrolę nad sytuacją, zadając produktywne, praktyczne pytania dotyczące tego, jak sprawić, 

by przejście zakończyło się sukcesem. 

52. RÓŻNORODNOŚĆ 

Aby pozostać konkurencyjnym w coraz bardziej globalnym społeczeństwie, potrzebna jest 

zróżnicowana liczba pracowników pracujących na wszystkich poziomach. Różnorodność dotyczy 

różnicy; firmy, które wnoszą odmienne doświadczenia i perspektywy, mają większe szanse na sukces 

na coraz bardziej globalnym rynku niż te, które nie mogą. 
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Pomysł 

Społeczeństwo dalekie jest od jednorodności; przy gwałtownym wzroście popularności handlu 

światowego dotyczy to również większości branż i rynków. Przyjęcie zróżnicowanego podejścia 

pomaga przyciągnąć i zatrzymać najbardziej wykwalifikowanych pracowników, a także pozwoli Twojej 

firmie czerpać korzyści ze zróżnicowanej puli pomysłów i doświadczeń. Jest to niezbędny krok, aby 

Twoja firma mogła nawiązywać kontakty, komunikować się i obsługiwać różnorodną grupę klientów. 

Różnorodność ma również silne powiązania ze zwiększoną produktywnością, innowacyjnym 

myśleniem i obniżonym ryzykiem. Chcąc pogodzić relacje między rynkiem a miejscem pracy, IBM 

stworzył Globalną Radę ds. Różnorodności, która zajmuje się takimi kwestiami, jak świadomość i 

tolerancja wielokulturowa, awans kobiet, integracja osób niepełnosprawnych oraz tworzenie 

zróżnicowanego zespołu kierowniczego. J. T. Childs, wiceprezes Global Workforce for Diversity, 

skomentował: „Przywództwo na rzecz różnorodności na szczycie pozostaje tradycją IBM”. Przyjmując 

tę ideę, Twoja organizacja może odzwierciedlić różnorodność obsługiwanych rynków i wykazać 

zaangażowanie w bardziej zróżnicowane, wartościowa i trwała grupa klientów. 

W praktyce 

• Jeśli masz zróżnicowaną siłę roboczą, ale jednorodną grupę decydentów najwyższego szczebla, Twoja 

organizacja nie odniesie pełnych korzyści z różnorodności. Zaangażowanie na najwyższym poziomie i 

przykład są niezbędne. 

• Znajdź sposoby na zachęcanie do kultury integracji, szacunku i komunikacji wśród wszystkich 

pracowników. 

• Wykorzystaj siebie jako wzór do naśladowania w firmie, aby skutecznie radzić sobie z różnorodnością. 

• Rozpoznaj różnicę pomiędzy powierzchowną różnorodnością (np. różnice płci i pochodzenia 

etnicznego) a różnorodnością na głębokim poziomie (np. różnice w wiedzy i różnice w wartościach). 

Zachęć swoją organizację do przyjęcia obu rodzajów różnorodności. 

53. RÓWNOWAGA I KONTEKST 

Podstawowe działania to unikalne umiejętności, które wyróżniają organizację na tle konkurencji i 

przekonują klientów o jej wyższości. Działania kontekstowe to procesy potrzebne do spełnienia 

standardu branżowego, bez przekraczania go. Odpowiednia równowaga między nimi jest niezbędna 

do skupienia się na właściwych rzeczach – jest to zaskakująco trudne. 

Pomysł 

Działania podstawowe są nazywane czynnikami pomysłu biznesowego, podczas gdy działania 

kontekstowe odnoszą się do czynników higienicznych. Na przykład podstawową działalnością firmy 

Microsoft może być jej zdolność do tworzenia nowego oprogramowania, podczas gdy czynniki 

kontekstowe (higieny) obejmują zdolność do przetwarzania zamówień i wysyłania produktów. Oba są 

niezbędne, ale tylko jeden (rdzeń) jest tam, gdzie prawdziwa wartość firmy leży. Akcjonariusze 

zazwyczaj chcą skoncentrować się na podstawowej działalności, ponieważ mają one tendencję do 

podnoszenia cen akcji. Ponadto firmy mogą zbytnio zaangażować się w kłopotliwe czynności związane 

z kontekstem i stracić koncentrację na tym, co je wyróżnia. Dopasowanie działań do kontekstu ma 

kluczowe znaczenie dla utrzymania się na rynku, a skupienie się na podstawowej działalności rozwija 

biznes i zwiększa przewagę konkurencyjną. Strateg biznesowy Geoffrey Moore zaleca zrównoważenie 

rdzenia i kontekstu poprzez outsourcing lub automatyzację działań kontekstowych. W ten sposób 

możesz zapewnić, że działania kontekstowe są obsługiwane kompetentnie, są opłacalne i korzystają z 
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ekonomii skali specjalistycznej firmy. Kolejną korzyścią jest możliwość przeznaczenia zwiększonych 

inwestycji na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na swoim rynku. Wiele firm, w tym Cisco, Dell, 

General Motors, IBM i Kodak, zleciło na zewnątrz swoje procesy kontekstowe, aby umożliwić swoim 

organizacjom sprostanie wymaganiom zarówno podstawowym, jak i kontekstowym. Sabrix, wiodący 

dostawca oprogramowania do zarządzania podatkami, outsourcingu procesów kontekstowych, z 

prezesem i dyrektorem generalnym firmy Stevem Adamsem stwierdzającym: „Outsourcing zasobów 

ludzkich i części naszego finansowego systemu informatycznego pozwolił nam skupić właściwych ludzi 

na właściwych rzeczach- rzeczy, które wyróżniają naszą firmę.” Zamiast poświęcać kluczowych 

pracowników do pracy w infrastrukturze IT i HR, Sabrix był w stanie skoncentrować utalentowanych 

pracowników na osiąganiu nowych poziomów w badaniach podatkowych, rozwoju oprogramowania i 

obsłudze klienta: podstawowych działaniach Sabrix. 

W praktyce 

• Jasno określ, co jest rdzeniem, a co kontekstem. Pamiętaj, że niektóre z tych działań mogą być 

dynamiczne i poruszać się między kategoriami. 

• Bądź przygotowany na przezwyciężenie ewentualnego oporu wobec inicjatyw outsourcingowych i 

zmiany odpowiedzialności kierowniczej. 

• Delegowanie głównych działań z najwyższego kierownictwa do kierownictwa średniego szczebla, 

ponieważ będą oni mieli lepszy wgląd w trendy rynkowe. Delegując odpowiedzialność na różne strony, 

możesz zapewnić, że żaden poziom w organizacji nie zostanie przytłoczony. 

• Zachęcaj do wsparcia na najwyższym poziomie w zakresie outsourcingu i zarządzania działaniami 

kontekstowymi. 

54. PRZEBUDOWA PROCESÓW BIZNESOWYCH 

Ponowne przemyślenie i przegląd procesów biznesowych może prowadzić do wzrostu przychodów, 

niezawodności, efektywności kosztowej i jakości. 

Pomysł 

Michael Hammer i James Champy, którzy pomogli we wprowadzeniu przeprojektowania procesów 

biznesowych (BPR), opisali to jako „analizę i projektowanie przepływu pracy i procesów w 

organizacjach i między nimi”. Kiedy organizacja boryka się z trudnościami lub po prostu nie działa z 

maksymalną wydajnością, BPR może pomóc jej odzyskać przewagę konkurencyjną. General Motors, 

jeden z największych producentów samochodów na świecie, przeszedł trzyletni program BPR, aby 

skonsolidować wiele systemów stacjonarnych w jeden wydajny system. Donald G. Hedeen, dyrektor 

ds. komputerów stacjonarnych i wdrożenia w GM oraz kierownik programu upgrade, stwierdził, że BPR 

„położył podwaliny pod wdrożenie wspólnej strategii komunikacji biznesowej w General Motors”. 

Chociaż nie były to firmy produkujące tanie technologie, Lotus i Hewlett-Packard otrzymały w trakcie 

tego procesu największe w historii pozarządowe zamówienia od GM, przyniosło to znaczne korzyści, z 

przypuszczalnymi oszczędnościami od 10 do 25 procent na kosztach wsparcia, od 3 do 5 procent na 

sprzęt i od 40 do 60 procent na opłaty licencyjne na oprogramowanie. GM zyskał również zwiększoną 

wydajność, pokonując problemy z niekompatybilnością, używając tylko jednej platformy w całej firmie. 

Chociaż procesy BPR przyniosły znaczące rezultaty dla wiodących firm, w tym Procter & Gamble, 

Southwest Airlines i Dell, niektóre firmy używały terminu BPR do wyjaśniania i usprawiedliwiania 

masowych i niepopularnych redukcji zatrudnienia. Spowodowało to wśród niektórych negatywną 

reputację, ale możliwe jest przeprowadzenie programu BPR, który jest wrażliwy na potrzeby 

pracowników i skuteczny dla biznesu. Po ustaleniu głównych celów i obszarów, na których koncentruje 
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się Twoja organizacja, kluczowe obszary do rozważenia podczas projektowania BPR obejmują sposób 

osiągnięcia maksymalnej wydajności, osiągnięcia zamierzonych wyników przeprojektowania, pomiaru 

wydajności i nagradzania pracowników. 

W praktyce 

• Udane BPR zazwyczaj obejmuje pięć etapów: 

1. Ustalenie, czy BPR jest rzeczywiście konieczne. Przeanalizuj zakres i zasoby, których wymaga 

przeprojektowanie, a także strukturalne i organizacyjne wyzwania, które można napotkać, aby 

zdecydować, czy przeprojektowanie jest odpowiednie i wykonalne. 

2. Stworzenie kompleksowej i ustrukturyzowanej strategii BPR przed jej podjęciem. 

3. Przeprojektowanie struktury podstawowych procesów, z naciskiem na wydajność. 

4. Powołanie zespołu zarządzającego do kierowania procesem, nadzorowania przejścia i mierzenia 

sukcesu. 

5. Wdrożenie i integracja BPR, skuteczne zarządzanie wynikającymi z tego zmianami. 

• Skutecznie zarządzaj wszystkimi osobami zaangażowanymi i dotkniętymi Twoim BPR. To oni 

odpowiadają za sukces projektu i są najbardziej nieprzewidywalnym czynnikiem. 

• Unikaj pokusy zbytniego koncentrowania się na automatyzacji - może to być niepopularne i 

pozbawiać firmę „czynnika ludzkiego”. 

• Tworzenie planów awaryjnych na wypadek niezamierzonych konsekwencji BPR. 

• Unikaj typowych pułapek BPR, takich jak problemy z niekompetencją kierowniczą, brak wsparcia i 

zrzucanie całego procesu restrukturyzacji na dział IT. 

• Nie twórz nierealistycznych oczekiwań – bądź praktyczny w kwestii tego, co może osiągnąć BPR. 

55. KONWERGENCJA 

W niektórych przypadkach wymagania dotyczące wejścia na różne rynki stają się bardzo podobne, 

umożliwiając firmom łatwe uczestnictwo w wielu branżach, rozłożenie ryzyka i uzyskanie korzyści skali. 

Pomysł 

W miarę rozwoju i zakładania firmy, firmy zazwyczaj nabywają znaczną liczbę aktywów. Te czynniki 

produkcji (takie jak pracownicy, grunty lub maszyny) mogą mieć wiele zastosowań, co pozwala na ich 

wykorzystanie do wytwarzania różnorodnych produktów w opłacalny sposób. W ten sposób można 

uzyskać cenną przewagę konkurencyjną przy wchodzeniu na nowe rynki. Taktyka ta została 

zastosowana przez wiele przedsiębiorstw użyteczności publicznej w latach 80. i 90., które po 

deregulacji przemysłu zdały sobie sprawę, że posiadają środki produkcji do jednoczesnego działania na 

rynkach gazu, elektryczności, telefonii i wody. Wkładają dużą liczbę kluczowych kompetencji, w tym 

call center, zaawansowane usługi pomiarowe i rozliczeniowe oraz konserwację pojazdów - do pełnego 

wykorzystania na różnych rynkach, zwiększając ich wydajność i obroty. Czy jesteś pewien, że Twoja 

organizacja robi wszystko, co w jej mocy, aby obsługiwać klientów, wykorzystując wszystkie dostępne 

jej zasoby? Rozpoznając wszystkie możliwe zastosowania aktywów, organizacja może maksymalnie 

wykorzystać swoje zasoby, rozłożyć ryzyko finansowe i zwiększyć wygodę dla klientów. 

W praktyce 
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• Lojalność klientów i godna zaufania reputacja to cenne zasoby, które mogą zapewnić Ci sukces przy 

podejmowaniu decyzji o oferowaniu nowych usług. 

• Pełne wykorzystanie konwergencji poprzez sprzedaż krzyżową produktów klientom. 

• Zatrudnij specjalistów z doświadczeniem na rynku, na który chcesz wejść; tylko dlatego, że Twoja 

firma odnosi sukcesy w jednej branży, nie gwarantuje sukcesu w innej. 

56. KRZYŻOWA SPRZEDAŻ I UP-SELL 

Cross-selling oznacza sprzedaż dodatkowych produktów klientowi, który już kupił (lub zasygnalizował 

chęć zakupu) produktu. Cross-selling pomaga zwiększyć zaufanie klienta do firmy i zmniejszyć 

prawdopodobieństwo zmiany klienta na konkurenta. 

Pomysł 

Pomysł, który po raz pierwszy nabrał rozpędu w latach 80., sprzedaż krzyżowa obejmuje firmy 

oferujące klientom różnorodne produkty i usługi, a następnie wykorzystujące zintegrowany proces 

sprzedaży w celu sprzedaży tego asortymentu obecnym klientom. Na przykład, jeśli klienci ufają firmie, 

że zapewni im ubezpieczenie zdrowotne, mogą również ufać, że zapewni ona ubezpieczenie 

samochodu. Firma może wykorzystać to zaufanie, oferując zarówno usługi, jak i kierując programy 

marketingowe do obecnych klientów. Internetowe biuro podróży Expedia oferuje imponująco płynny 

i skuteczny przykład cross-sellingu. Kiedy klienci wypełniają zamówienie online na bilet hotelowy lub 

lotniczy, otrzymują stronę internetową oferującą im możliwość zakupu wynajmu samochodu. Tanie 

europejskie linie lotnicze easyJet stosują na swojej stronie internetowej sprzedaż krzyżową, na 

przykład oferując ubezpieczenie podróżne klientom w trakcie zakupu biletu. Nie należy jednak 

zniechęcać mniejszych firm i firm off-line; cross-selling nie musi być procesem zaawansowanym 

technologicznie. Proste, zintegrowane prezentacje sprzedażowe mogą być równie skuteczne. Na 

przykład fakt, że sprzedawcy wspominają o produktach podczas przyjmowania zamówienia, może 

zachęcić klientów do wielu zakupów. Cross-selling jest podobny do up-sellingu, chociaż istnieją pewne 

kluczowe różnice. Up-selling to sytuacja, w której sprzedawca próbuje nakłonić konsumenta do zakupu 

droższych produktów, uaktualnień lub innych powiązanych dodatków w celu uzyskania lepszej 

sprzedaży. Up-selling zazwyczaj wiąże się z marketingiem bardziej dochodowych usług lub produktów. 

Przykładami up-sellingu są dodawanie przystawek do zamówienia jedzenia, sprzedaż rozszerzonej 

umowy serwisowej na urządzenie oraz sprzedaż luksusowego wykończenia pojazdu. 

W praktyce 

• Upewnij się, że zysk z dodatkowych przedmiotów pokrywa koszt czasu spędzonego na ich sprzedaży. 

• Edukuj personel sprzedaży, aby mieć pewność, że w pełni rozumieją oferowane przez nich produkty. 

• Zaplanuj, które produkty oferować którym klientom. Jak w przypadku każdej sprzedaży, uczciwość i 

uczciwość (nawet zwykła otwartość) zwykle działają najlepiej. 

• Staraj się sprzedawać wyłącznie produkty, które są wyraźnie powiązane z konkretnym zakupem 

dokonanym przez klienta. Dzięki temu marketing jest bardziej odpowiedni i mniej oportunistyczny. 

57. OSIEM FAZ ZMIAN KOTTERA 

Organizacja przechodząca znaczące zmiany powinna zwrócić uwagę na osiem kluczowych kroków, aby 

uniknąć typowych problemów. 

Pomysł 
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Ekspert ds. przywództwa John Kotter zbadał 100 firm przechodzących transformację. Analizując ich 

triumfy i pułapki, zidentyfikował szereg powszechnie popełnianych błędów. To skłoniło Kottera do 

skompilowania „osiem kroków zmiany”: sekwencji działań zapewniających sukces zmian. 

1. Stwórz poczucie pilności. Organizacje często dopuszczają wysoki poziom samozadowolenia w 

okresie przejściowym. Kotter skomentował: „Bez motywacji ludzie nie pomogą, a wysiłek idzie na 

marne. Dyrektorzy nie doceniają tego, jak trudno jest wyprowadzić ludzi z ich stref komfortu”. Aby 

zaakceptować zmiany, firmy potrzebują „płonącej platformy”, która usunie samozadowolenie i 

bezwładność. 

2. Stwórz silną koalicję przewodnią. Grupa silnych, zjednoczonych liderów powinna kierować procesem 

zmian i zapewniać wsparcie w całej organizacji. 

3. Stwórz wizję. Wyraźne wyczucie kierunku i pomysł na efekt końcowy pozwolą na skoncentrowanie 

wysiłków, organizację i efektywność. 

4. Komunikuj wizję. Strategię i wizję zmian należy przekazać wszystkim zaangażowanym. Jak również 

trzymając w dyskusjach i przy wykorzystaniu innych form komunikacji, członkowie koalicji przewodniej 

powinni być wzorami do naśladowania dla rodzaju zachowań i decyzji, które są potrzebne. 

5. Daj innym możliwość działania zgodnie z wizją. Jeśli stare procedury i przeszkody pozostaną na 

miejscu podczas zmiany, będzie to demotywujące dla pracowników zaangażowanych w ten wysiłek. 

Dlatego zachęcaj i wspieraj ludzi w dokonywaniu właściwych zmian, najlepiej bez odwoływania się 

zawsze w górę. 

6. Planuj i twórz krótkoterminowe zwycięstwa. Znajdź sposoby na rozpoczęcie procesu i ciężko pracuj, 

aby nadać rozmach, nawet małymi sposobami. Motywuj pracowników, stale podkreślając kamienie 

milowe i sukcesy. Podkreśl pozytywne aspekty przejścia. 

7. Konsoliduj ulepszenia i utrzymuj tempo. Zamiast popadać w samozadowolenie w miarę rozwoju 

procesu, wykorzystaj uzyskaną wiarygodność, aby ożywić i rozszerzyć zmiany na wszystkie obszary 

firmy. 

8. Zinstytucjonalizować nowe podejścia. Mocno zakotwicz zmiany w kulturze organizacji. Kiedy zmiany 

się utrwalają, są najbardziej efektywne. 

Planując proces zmiany z myślą o tych krokach, ważne jest, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na 

pełną sekwencję zdarzeń i przeprowadzić je we właściwej kolejności. Kotter odkrył, że sekwencyjne i 

cierpliwe podążanie za planem zmian jest podstawą sukcesu: „Pomijanie kroków stwarza tylko iluzję 

szybkości i nigdy nie daje satysfakcjonujących rezultatów. Popełnianie krytycznych błędów w dowolnej 

fazie może mieć druzgocący wpływ, spowalniając tempo i niwecząc ciężko wywalczone zyski”. 

W praktyce 

• Upewnij się, że Twój proces zmiany ma zarówno lidera, który dopasowuje, motywuje i inspiruje 

pracowników, jak i menedżera, aby złożony zestaw procesów przebiegał płynnie i zgodnie z planem. 

• Stwórz jasną wizję procesu, a także sekwencję zdarzeń, które będą miały miejsce, i przekaż to całej 

organizacji. 

• Namaluj przekonującą wizję przyszłości i opracuj strategie jej realizacji. 
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• Zrozum, że różne rodzaje procesów zmian będą wymagały różnych umiejętności i atrybutów w 

różnym czasie. Na przykład proces zmiany kryzysowej może wymagać nacisku na silne przywództwo, a 

nie na zarządzanie. 

• Nawet pomyślne procesy zmian są chaotyczne i nie zawsze przebiegają zgodnie z planem — bądź 

gotowy na radzenie sobie z nieoczekiwanym. 

• Upewnij się, że twoja „koalicja przewodnia” jest zjednoczona w swoich celach i pracuje jako zespół. 

58. MARKETING BIZNES DO BIZNESU 

Organizacja wprowadzająca na rynek produkty lub usługi innym firmom (w celu wykorzystania ich w 

produkcji produktów końcowych lub w celu wsparcia ich działalności) jest znana jako marketing typu 

business-to-business (b2b). Odróżniając to od marketingu konsumenckiego, możesz lepiej zrozumieć 

unikalne wymagania marketingu b2b i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. 

Pomysł 

Marketing biznesowy może wydawać się małą niszą w większym obszarze reklamy. Jest to jednak 

obszar o zaskakującym znaczeniu – firmy takie jak GE, DuPont i IBM wydają dziennie ponad 60 

milionów dolarów na wspieranie ich działalności. Prawdopodobnie potencjał marketingu biznesowego 

przewyższa potencjał marketingu konsumenckiego: zakupy dokonywane przez firmy, agencje rządowe 

i instytucje stanowią ponad połowę aktywności gospodarczej w krajach uprzemysłowionych. Jako 

dyscyplina marketing biznesowy odnotował imponujący wzrost popularności, a ponad połowa 

kierunków marketingowych decyduje się rozpocząć karierę w marketingu biznesowym, a nie w 

marketingu konsumenckim. 

W praktyce 

Aby osiągnąć sukces w marketingu biznesowym, warto zrozumieć, jak jego metody różnią się od metod 

tradycyjnego marketingu konsumenckiego: 

• Dzięki marketingowi b2b prawdopodobnie będziesz dużo bardziej skuteczny na każdym etapie 

sprzedaży, jeśli zrozumiesz szczegółowo priorytety, strategię i biznes swoich klientów. 

• Podczas gdy marketing konsumencki faworyzuje środki masowego przekazu, aby dotrzeć do dużej 

grupy docelowej, marketing biznesowy opiera się na mniejszych, bardziej bezpośrednich kanałach 

dystrybucji w celu dotarcia do określonej grupy odbiorców. 

• Podczas organizowania biznesowej kampanii marketingowej wymagany jest wyższy poziom 

specjalistycznej wiedzy branżowej w celu ukierunkowania i odwoływania się do indywidualnych 

potrzeb rynku niszowego. 

• Osobiste i długoterminowe relacje z klientami mają szczególne znaczenie przy dążeniu do utrzymania 

lukratywnych kontraktów z dostawcami. Należy podkreślić stałą obsługę klienta. 

59. PRACOWNICZA PROPOZYCJA WARTOŚCI 

Walka o przyciągnięcie bystrych, utalentowanych pracowników jest coraz większym wyzwaniem. Firmy 

muszą opracować całościowy, atrakcyjny sposób postrzegania swojej organizacji - i musi być 

autentyczny, spełniający to, co obiecuje, w przeciwnym razie ci bystrzy pracownicy odejdą. 

Pomysł 
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Równowaga sił przesunęła się z pracodawców na pracowników. Daniel Pink, były główny autor 

przemówień Ala Gore'a, przypisał tę zmianę „zemście Karola Marksa”, gdy środki produkcji znajdują 

się teraz w rękach robotników. Internet ułatwił potencjalnym pracownikom poszukiwanie pracy, 

sprawdzanie oczekiwanych poziomów wynagrodzeń, a także poznanie, jak wygląda praca w danej 

organizacji. Podczas gdy siła pracowników wzrosła, wiele organizacji straciło atrakcyjność dla osób 

poszukujących pracy. Nie zapewniają już stabilności finansowej, a wiele firm nie chce lub nie jest w 

stanie zapewnić bezpieczeństwa pracy. W świetle tych zmieniających się warunków i po 

przeprowadzeniu badań w 90 firmach, Corporate Executive Board (CEB) zasugerował sformułowanie 

pracowniczej propozycji wartości (EVP), aby przyciągnąć najlepszych pracowników. EVP to korzyści, 

których pracownik może oczekiwać od pracy z organizacją. CEB znalazł firmy, które skutecznie 

zarządzały EVP, mogą spodziewać się zwiększenia puli potencjalnych pracowników o 20 procent. Co 

zaskakujące, udało im się również zmniejszyć kwotę płaconą pracownikom — organizacje z udanymi 

EVP płaciły o 10 procent mniej. Wraz ze zmieniającymi się miejscami pracy i rosnącą liczbą „wolnych 

agentów”, coraz ważniejsze staje się opracowanie strategii przyciągania najlepszych. Pamiętaj, 

utalentowani ludzie potrzebują organizacji mniej niż organizacje potrzebują utalentowanych ludzi. 

W praktyce 

• Rozwijanie udanego EVP jest ważne dla organizacji, które chcą przyciągnąć młodszych pracowników 

lub pracowników wykwalifikowanych technologicznie. 

• Podkreśl stymulację i wartość pracy wykonywanej przez Twoją organizację, a także nagrody i 

możliwości. 

• Zapewnij pracownikom możliwości udziału w nieformalnych szkoleniach i rozwijania ich 

umiejętności. 

• Zachęć obecnych i byłych pracowników do wspierania Twojej organizacji. Wiele osób pokłada 

obecnie większe zaufanie w przekazie szeptanym niż reklamie. 

• Dostosuj swojego EVP do różnych sekcji rynku pracy. 

• Zmień kluczowe aspekty EVP dla różnych obszarów świata. 

60. WBUDOWANA PRZESTARZAŁOŚĆ 

Zanim wypuścisz produkt, stwórz plan, kiedy i jak stanie się przestarzały. Pozwala to kontrolować 

zmiany na rynku, przygotowywać się do nich i wykorzystywać je na swoją korzyść. 

Pomysł 

Teorię „wbudowanego starzenia się” można opisać jako „zaszczepienie kupującemu chęci posiadania 

czegoś trochę nowszego, trochę lepszego, trochę wcześniej niż jest to konieczne”. Ta definicja 

uwydatnia podstawową naturę planowanego starzenia się. Starzenie się to moment, w którym produkt 

stał się bezużyteczny - z powodu przestarzałego, przestarzałego, niezgodnego z innymi systemami 

operacyjnymi lub po prostu przeterminowanego. Istnieją dwa rodzaje starzenia się: starzenie 

stylistyczne i starzenie funkcjonalne. Te dwa typy nie wykluczają się wzajemnie - często są ze sobą 

powiązane i prowadzą do siebie. Planując moment, w którym Twój produkt staje się przestarzały, 

możesz rozpocząć opracowywanie zamiennika i towarzyszącej mu kampanii marketingowej. Możliwe 

jest również wyzwalanie starzenia się, aby stymulować sprzedaż i zapewnić wyprzedzenie konkurencji. 

Większość produktów ma stać się przestarzała – na niektórych rynkach, takich jak moda i technologia, 

starzenie się jest szybkie i wplecione w tkankę branży. Firma technologiczna Apple jest tego 

imponującym przykładem; często opracowuje nowe odtwarzacze MP3, które są unowocześniane 
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zarówno pod względem stylu, jak i funkcji technicznych, co sprawia, że starsze produkty są stylistycznie 

i technicznie przestarzałe. Możliwe jest wykorzystanie tej strategii, aby produkty konkurencji stały się 

przestarzałe. Na przykład, wypuszczając na rynek nowy, popularny chip komputerowy, możesz 

spowodować starzenie się systemów operacyjnych konkurencji. Starzenie się jest nieuniknione - 

wykorzystaj je na swoją korzyść. 

W praktyce 

• Unikaj zbyt częstego powodowania dezaktualizacji produktów, ponieważ jest to często niepotrzebna 

inwestycja i może wywołać reakcje konsumentów. 

• Oprzyj inżynierię produktu na swojej „strategii starzenia się” - produkt nie będzie musiał wytrzymać 

dziesięciu lat, jeśli po dwóch będzie przestarzały. 

• Oferować długoterminowe gwarancje na produkty, które wkrótce staną się przestarzałe - to uspokoi 

klientów i jest mało prawdopodobne, aby gwarancje były zgłaszane. 

• Nie zwracaj uwagi konsumenta na przestarzałość produktu - doprowadzi to do frustracji i niechęci do 

zakupów. 

61. UNIKANIE KOMODYTYZACJI 

Kiedy produkt staje się łatwo wymienny z innymi produktami tego samego typu, mówi się, że staje się 

„towarem”. Proces wymiany wcześniej zróżnicowanego i wyspecjalizowanego produktu jest znany jako 

utowarowienie. Chociaż uważa się, że zwiększa ogólną wydajność ekonomiczną, poszczególnym 

firmom może być trudno poradzić sobie z tym problemem. Wartość ekonomiczna i zyski pochodzą z 

niedoboru, podczas gdy utowarowienie może ograniczyć potencjał zysku. 

Pomysł 

Znanym przykładem utowarowienia jest przemysł mikroprocesorowy. Chociaż mikrochipy początkowo 

były wyspecjalizowaną innowacją, która wymagała wysokiej ceny, stopniowo stały się produkowane 

masowo i można je było wymieniać. Ta komercjalizacja zmieniła charakter branży mikroprocesorów, 

zwiększając konkurencję i zmniejszając marże zysku. Harrah’s Entertainment, korporacja zajmująca się 

grami, która zarządza hotelami i kasynami w Ameryce, zauważyła, że tradycyjne próby unikania 

komercjalizacji przez kasyna- takie jak tworzenie coraz bardziej jaskrawych i zauważalnych projektów 

- stawały się przestarzałe i nieskuteczne. Uznał, że najskuteczniejszym sposobem uniknięcia stania się 

towarem wymiennym będzie zwiększenie poziomu komunikacji i satysfakcji klientów. Wprowadzono 

program lojalnościowy, w ramach którego cenni klienci byli nagradzani znacznymi przywilejami na 

poziomie złota, platyny i diamentu. Dyrektor generalny Harrah’s, Gary Loveman, skomentował: „Kiedy 

zaczynałem, ten biznes był utowarowiony – masz duże pudełko i stoły do gier. Twoim wyzwaniem jest 

odróżnienie się od innych dużych pudeł.” Podczas gdy utowarowienie jest postrzegane jako w dużej 

mierze nieunikniony los wielu produktów, firmy mogą zwiększyć swoje szanse na uniknięcie go, 

wyróżniając się, rozpoznając, kiedy ma nastąpić utowarowienie i podejmując kroki, aby zapewnić, że 

ich produkt pozostanie w czołówce. 

W praktyce 

• Znajdź nowe sposoby na wyróżnienie swojego produktu lub usługi i nie pozwól, aby Twój produkt 

stał się niezróżnicowanym towarem. 

• Upewnij się, że jakiś aspekt Twojego produktu pozostaje wyspecjalizowany, unikalny i wartościowy 

dla Twoich klientów. 
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• Rozważ potencjał utowarowienia przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w branże rozwijające 

się. 

• Korzystaj z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i twórz produkty lub usługi, które 

nie mogą być łatwo naśladowane przez konkurencję. 

62. ROZWIJANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW 

Zaangażowanie pracowników jest powszechnie postrzegane jako kluczowe dla poprawy wyników 

biznesowych, efektywności i produktywności. Badacze z Gallup zidentyfikowali kilka zmiennych, które, 

gdy są spełnione, tworzą podstawę silnego uczucia zaangażowania 

Pomysł 

Badacze biznesu w Gallup zidentyfikowali 12 pytań mierzących efekt zaangażowania pracowników, w 

tym takie kwestie, jak utrzymanie, produktywność, rentowność, zaangażowanie klientów i 

bezpieczeństwo. Pytania te, znane jako Q12, mierzą czynniki, na które mogą wpływać liderzy, 

menedżerowie i pracownicy. Pytania są oparte na setkach wywiadów i grupach fokusowych, w których 

biorą udział tysiące pracowników z wielu organizacji, na wszystkich poziomach, w wielu branżach i 

krajach. 

W praktyce 

Aby odnieść sukces, najlepiej jest współpracować z firmą, która ma doświadczenie w administrowaniu 

i dostarczaniu Q12 Gallupa i może doradzać w kluczowych kwestiach. Poniższe pytania pomogą Ci 

skoncentrować się na wyzwaniu, jakim jest zwiększenie zaangażowania. Rozważ je dla siebie lub dla 

swojego zespołu i oceń swoją odpowiedź na każde pytanie w skali od 1 (niska) do 5 (wysoka). 

• Czy zespół koncentruje się na właściwych rzeczach? Czy wszyscy są zgodni co do priorytetów i 

strategii? 

• Czy kultura i procesy biznesowe pomagają, czy utrudniają współpracę? Jakie zmiany poprawiłyby 

sytuację? 

• Jak dobrze monitorowane są wyniki? Czy biznes opiera się jedynie na wskaźnikach finansowych, czy 

też istnieją inne miary? 

• Gdzie zwykle pojawiają się napięcia i gdzie mogą pojawić się w przyszłości? 

• Jaki jest najlepszy sposób radzenia sobie i pogodzenia napięć, gdy się pojawiają? 

• Gdzie zespół odnosi sukcesy, a gdzie musimy się poprawić (indywidualnie i jako zespół)? 

• Czy cele i procesy są zgodne, spójne i zmierzają w tym samym kierunku? Jeśli nie, co należy zmienić? 

• Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni otrzymałeś uznanie lub pochwałę za dobrą pracę? 

• Czy w pracy Twoje opinie wydają się liczyć? 

• Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ktoś w pracy rozmawiał z tobą o twoich postępach? 

• Czy w ciągu ostatniego roku miałeś okazję w pracy uczyć się i rozwijać? 

63. ZARZĄDZANIE PRZEZ WĘDRÓWKI  PO(MBWA) 
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Brzmi to niezmiernie trywialnie, ale uczestnictwo z pracownikami i obserwowanie ich codziennych 

czynności w przyjazny sposób może pomóc w odkrywaniu i rozwiązywaniu problemów, gromadzeniu 

wiedzy i nawiązywaniu wartościowych relacji. 

Pomysł 

Przystojny i praktyczny styl zarządzania, MBWA opowiada się za chodzeniem po działach, rozmowami 

z pracownikami i swobodnym obserwowaniem procesu pracy. W ten sposób można tworzyć 

wartościowe relacje z pracownikami i dzielić się wiedzą. Podczas gdy zwykle towarzyszy podejściu do 

zarządzania „otwartymi drzwiami”, MBWA obejmuje wiele bardziej proaktywnych elementów, takich 

jak poszukiwanie problemów poprzez przypadkową obserwację i dyskusję, a nie czekanie na zgłoszenie 

ich przez pracowników. Organizacja, w której menedżer jest w pełni zintegrowany ze swoim zespołem, 

świadomy swoich postaw i wyzwań, przed którymi stoi, stanie się silniejsza i sprawniejsza w 

dostrzeganiu potencjalnych problemów przed konkurencją. MBWA zrewolucjonizowało podejście 

wielu menedżerów do „wieży z kości słoniowej” i wkrótce zostało przyjęte jako część strategii Hewlett-

Packard (HP) Way- otwarty styl zarządzania odnoszący sukcesy biznes technologiczny Hewlett-Packard. 

HP Way szybko stał się powszechnie szanowany i naśladowany przez globalne korporacje. Należy 

zadbać o to, aby pracownicy nie postrzegali wysiłków na rzecz zwiększonej socjalizacji i obserwacji jako 

próby „szpiegowania” lub wyłudzania błędów w swojej pracy. Jeśli to zrobią, zwiększy to bariery i 

poziom stresu, a nie je zmniejszy. Rozwiązanie jest proste: bądź szczery w swoim zainteresowaniu i 

zaangażowaniu. Kiedy jest wykonywany w przyjazny, nie zagrażający sposób, MBWA może 

przeprowadzić organizację przez trudne czasy i pomóc menedżerom w opracowaniu biznesplanu z 

dogłębną wiedzą o ludziach i zasobach, które będą go realizować. Oślepiająco oczywisty zdrowy 

rozsądek? Tak. Ważny? Tak. Często pomijane i zaniedbywane? Tak. 

W praktyce 

• Przygotuj się na uczenie się od pracowników - są one jednym z najcenniejszych źródeł wiedzy i 

pomysłów w Twojej organizacji. 

• Korzystaj z naturalnych okazji do spotkań towarzyskich, takich jak wspólne biura i napoje. 

• Rozmawiaj i buduj relacje z wieloma osobami z różnymi obowiązkami w Twoim dziale. 

• Zapewniaj praktyczne wsparcie i bądź niezawodny, spełniając wszelkie obietnice. Słuchaj tego, co 

mówią ludzie i zastanów się, jak i dlaczego to mówią. 

• Wykorzystaj MBWA jako okazję do komunikowania się, wyjaśniania, zachęcania, omawiania i 

podejmowania decyzji. 

• Zrozum osobiste wymagania członków zespołu. Są odpowiedzialni za uchwalanie polityki firmy i 

ważne jest, aby przy podejmowaniu decyzji o strategii firmy mieć świadomość ich mocnych i słabych 

stron. 

64. PRECYZYJNY MARKETING 

Zdecyduj, kim są Twoi idealni klienci, a następnie zdecyduj, dokąd idą, co robią i czego chcą. 

Wykorzystaj te informacje, aby kierować ich dokładnie w kluczowe punkty ich codziennego życia. 

Pomysł 

Marketing precyzyjny polega na zadaniu czterech pytań – kto, co, kiedy i jak stworzyć niezwykle 

skuteczną strategię marketingową. ABN, bank, który chce zabiegać o zamożnych holenderskich 

klientów, stworzył poczekalnię na lotnisku Schiphol w Amsterdamie do wyłącznego użytku klientów 
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bankowości preferowanej (posiadacze kont z oszczędnościami lub inwestycjami przekraczającymi 50 

000 EUR lub miesięcznymi dochodami przekraczającymi 5 000 EUR). Salon elitarny był czynny 

codziennie od 6:00 do 22:00, zapewniając miejsce spotkań, dostęp do Internetu, napoje, kantor 

wymiany walut oraz miejsce na relaks w pędzie podróży. Dzięki temu projektowi ABN wykazał jasne 

zrozumienie marketingu precyzyjnego: 

• Kim byli jego klienci: zamożni ludzie wygodnie podróżujący z Holandii. 

• Czego chcieli: miejsca, w którym mogliby cieszyć się relaksem i luksusem podczas podróży. 

• Kiedy chcieli: między 6 rano a 22 wieczorem, kiedy większość lotów odlatuje i przylatuje. 

• Jak to zapewnić: stworzenie ekskluzywnego salonu, który zapewni udogodnienia cenione przez 

zamożnych podróżnych. 

To, co wyróżnia marketing precyzyjny, to jego zdolność dotarcia do docelowych odbiorców i 

zaspokojenia ich preferencji w niezapomniany sposób, promując solidny produkt, który może 

wytrzymać konkurencję. 

W praktyce 

• Upewnij się, że kierujesz się na właściwy rynek, uzyskując dostęp do wiarygodnych badań rynkowych 

- na przykład za pomocą marketingu internetowego. Precyzja to kluczowy element marketingu 

precyzyjnego! 

• Organizuj burze mózgów, podczas których każde z „czterech pytań” marketingu precyzyjnego jest 

szczegółowo analizowane. 

• Zastanów się, jaką strategię marketingu precyzyjnego mógłbyś realistycznie zrealizować, która 

przewyższa obecne wysiłki konkurencji. 

• Znajdź sposoby na ulepszenie marketingu i oferty. Zachowaj świeżość, atrakcyjność, ukierunkowanie 

i wyrazistość. 

65. BRANDING 

Stworzenie silnej i szanowanej marki jest kluczem do zwiększenia udziału w rynku i wartości firmy. 

Marki to kluczowe zasoby niematerialne, które muszą być starannie rozwijane i utrzymywane. Ich 

cechy to reputacja, zaufanie, lojalność i zrozumienie wśród klientów. 

Pomysł 

Marka to projekt, nazwa lub tożsamość nadana produktowi lub usłudze w celu odróżnienia go od 

konkurencji. Klienci wiedzą, że mogą oczekiwać pewnych wartości związanych z markami. Na przykład 

samochody Rolls-Royce kojarzą się z jakością, niezawodnością i prestiżem, podczas gdy Wal-Mart 

zbudował swoją reputację na domowej wygodzie i niskiej cenie. Marki to złożone aktywa. Jedną z 

metod zarządzania markami jest postrzeganie ich jako posiadających „osobowości”. Ta koncepcja 

osobowości marki podkreśla ich siłę. Rolls-Royce to marka o niemal mitycznym statusie: synonim 

standardów inżynieryjnych, które od dawna są spełniane, a nawet przekraczane przez innych. Zalety 

zaufanych marek są jasne: 

• Cennik. Odnosząca sukcesy i ugruntowana marka może uzyskać znaczną premię cenową, 

przewyższającą dodatkowe koszty produkcji i marketingu. Wynika to z elementu zaufania, jaki daje 

marka. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że konsumenci są często gotowi zapłacić 

30 procent więcej za nowy produkt zaufanej marki niż za produkt nienazwanej. 
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• Zalety dystrybucji. Ugruntowana marka może zapewnić producentom najlepszych dystrybutorów. 

Dystrybutorzy są bardziej otwarci na nowy produkt znanej marki. 

• Tożsamość lub wizerunek marki wzmacnia atrakcyjność produktu. Marka Rolls-Royce ma dostojną 

tożsamość i kojarzy się z wartościami rzemiosła, tradycji i prestiżu; Volvo ma inną tożsamość marki, z 

powiązanymi wartościami bezpieczeństwa, funkcjonalności i orientacji na rodzinę. Wartości marki 

różnych produktów wzmacniają ich atrakcyjność w określonych segmentach rynku. 

• Marki pomagają budować lojalność klientów ze względu na zaufanie i sympatię, jaką generują. 

• Marki ułatwiają wprowadzanie nowych produktów, wykorzystując „wartość marki”. 

• Marki dają możliwości otwierania nowych segmentów rynku. Na przykład producenci żywności 

tworzą submarki z dietetycznymi wersjami produktów. 

• Silna marka umożliwia przepływ produktów z jednego rynku geograficznego na inny. Dzieje się tak 

zwłaszcza w branżach, na które wpływ ma moda. 

• Marki mogą przedłużyć żywotność produktu. Ponieważ marki łączą zaufanie i szacunek, ostrożny 

marketing może wykorzystać te cechy i wstrzyknąć nowe życie w stagnujący produkt. Na przykład 

duński producent zabawek Lego produkuje zabawki powiązane z filmami. 

• Marki zapewniają cenne, zorientowane na rynek skupienie, wokół którego firmy mogą się 

organizować. Brand manager jest często bezpośrednio odpowiedzialny za to, co oferuje produkt, a 

także jak wygląda dla klienta. 

W praktyce 

• Zrozum, w jaki sposób marka będzie używana. Czy ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa, 

umożliwienie wyższej ceny, czy też wywołanie chęci zakupu? Dowiedz się, jakie korzyści marka oferuje 

klientom, na ile jest rzetelna i godna zaufania. 

• Dowiedz się, co marka oznacza dla klientów, a następnie pogłębij tę atrakcyjność. Upewnij się, że ton 

marketingu jest współmierny do wartości marki i rynku docelowego. 

• Określ, w jaki sposób marka odróżnia produkt od konkurencji, aby zdecydować, które cechy należy 

podkreślić. 

• Przeprowadź audyt marki, aby określić, jak silna wydaje się klientom. To pokaże, w jaki sposób markę 

można wykorzystać na nowych rynkach. 

• Upewnij się, że inwestycje w markę są wystarczające i odkryj, jak można ją wzmocnić. To aktywne 

zarządzanie marką zbuduje wartość i lojalność klienta. 

66. WZMOCNIENIE 

Kiedy pracownicy na wszystkich szczeblach firmy są upoważnieni do podejmowania decyzji, które 

uważają za konieczne, wzrasta satysfakcja z pracy, wydajność firmy i produktywność. 

Pomysł 

Rosabeth Moss Kanter, profesor Harvard Business School, twierdzi, że firmy mogą poprawić 

wydajność, umożliwiając pracownikom podejmowanie decyzji bez ciągłego konsultowania się z 

przełożonymi. Takie wzmocnienie wyzwala twórczą moc zespołu; biorąc pod uwagę odpowiednie 

środowisko pracy i poziom odpowiedzialności, ludzie wniosą znacznie większy pozytywny wkład. 

Wzmacniając członków zespołu, pozwalasz im w pełni wykonywać pracę: są zarówno odpowiedzialni, 
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jak i odpowiedzialni, w pewnych ustalonych granicach. Przywódcy muszą wyznaczyć jasny, 

jednoznaczny kierunek i zapewnić, że ludzie pozostaną na kursie, oferując wsparcie bez przejmowania. 

Empowerment obejmuje: 

• Umożliwienie każdemu członkowi zespołu kontynuowania pracy. 

• Umożliwienie samodzielnemu podejmowaniu decyzji tym członkom zespołu, którzy są najbliżej 

klienta. 

• Usuwanie przeszkód i zbędnej biurokracji. 

• Zachęcanie i umożliwianie ludziom wcielania w życie ich pomysłów na ulepszenia. 

Dzięki upodmiotowieniu sieć hoteli Ritz-Carlton poprawiła obsługę klienta i wyróżniła się na tle 

konkurencji. Ufano pracownikom, że wykorzystają swoją inicjatywę i uzyskają dostęp do niewielkiego 

budżetu, aby zapewnić spełnienie specyficznych potrzeb i preferencji klientów. Zapewniło to 

wyróżniającą się usługę i wartość dla klienta w konkurencyjnej cenie. 

W praktyce 

• Zrozum, co rozumiesz przez wzmocnienie i co chcesz osiągnąć. 

• Zidentyfikuj bariery dla upodmiotowienia i jak można je przezwyciężyć. 

• Przekaż swoje pomysły i zdobądź wsparcie. 

• Ustal i uzgodnij granice oraz bądź przygotowany na ich przetestowanie. 

• Upewnij się, że Twoi ludzie posiadają niezbędne umiejętności, zasoby i postawy, aby przejąć kontrolę. 

• Uzgodnij cele i mierniki wyników. Empowerment nie polega na zrzucaniu pracy na ludzi i opuszczaniu 

ich: wymaga wsparcia i zgody. 

• Zapewniaj wsparcie, monitoruj rozwój sytuacji i usuwaj wszelkie trudności, szczególnie na początku, 

ale upewnij się, że nie podważasz procesu. 

• Staraj się zapewnić wczesne „wygrane” i sukcesy, które podkreślają wartość procesu. 

67. PRZEMYŚLANIE BUDŻETU 

Czy budżetowanie jest niezbędnym, praktycznym narzędziem do efektywnego zarządzania? A może 

jest to korporacyjny rytuał i kłopoty, które znacznie przewyższają korzyści, jakie zapewnia? Istnieje 

trzeci pogląd: jest to przydatne, ale tylko do pewnego stopnia, oraz że poprzez ponowne przemyślenie 

budżetu firma może radykalnie poprawić zarządzanie finansami. 

Pomysł 

Diageo powstało po fuzji w 1997 roku Guinnessa i GrandMet FMCG. Po połączeniu 60 menedżerów ds. 

finansów z całej firmy spotkało się, aby przedyskutować, w jaki sposób mogą najlepiej służyć swoim 

akcjonariuszom w przyszłości. W przeważającej mierze odpowiedzią było „wysadzenie budżetu”. 

Odnosiło się wrażenie, że proces budżetowy pochłaniał ogromne zasoby, zabierał zbyt dużo czasu, a 

jego uniwersalne podejście do wszystkiego w zbyt małym stopniu uwzględniało każdą indywidualną 

firmę. Ten szczegółowy proces nie przyniósł akcjonariuszom korzyści (co jest typowe dla wielu 

korporacji). Budżetowanie było postrzegane jako gra, a menedżerowie uważali, że akcjonariusze nie są 

zainteresowani oceną wyników w stosunku do arbitralnie ustalonych celów, ale tym, czy firma była 
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warta więcej w tym roku niż w ubiegłym. Wydawało się, że trzeba coś zrobić – ludzie marnują zbyt dużo 

czasu i pieniędzy. Dział finansów zaczął: 

• Usprawniać istniejący system. 

• Przechodzić do zintegrowanego procesu planowania strategicznego i rocznego opartego na 

kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI) i, co najważniejsze, prognozach kroczących. 

• Podkreślać kluczowe wskaźniki efektywności oparte na strategii, zamiast po prostu mierzyć 

wydajność w stosunku do budżetu. 

Zapewniło to, że ludzie na każdym poziomie i na każdym stanowisku mieli odpowiednie wskaźniki – 

mierniki ich wyników indywidualnych i zespołowych -przy jednoczesnym przekazywaniu zarządowi 

odpowiednich informacji. Te same dane, nieco zmodyfikowane, umożliwiły jednostkom biznesowym 

wydajne działanie. Diageo preferowało wskaźniki wydajności, które były zorientowane na czynniki 

zewnętrzne i wybiegające w przyszłość, a nie miary historyczne lub wewnętrzne. Rezultatem było 

skupienie się kierownictwa, które zamiast skupiać się na prezentacjach danych i wyników z przeszłości, 

było bardziej skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów biznesowych i przygotowaniu na 

przyszłość. Wcześniej niedoceniane talenty ekspertów finansowych sprawiły, że stało się to 

nieuniknione: mieli do zaoferowania więcej niż tylko liczenie wydarzeń z przeszłości. Inni liderzy 

biznesowi, a w szczególności udziałowcy, chcą, aby personel finansowy pomógł im uzyskać największą 

wartość z każdego zasobu, w tym wiedzę ekspercką w ich dziale finansowym. 

W praktyce 

• Rozważ przejście na budżet kroczący, a nie na masowe coroczne wstrząsy. 

• Mierz więcej niż finanse. Regularnie przeglądaj kwestie, które mają duży wpływ na Twoją firmę, takie 

jak liczba pozyskanych lub utraconych klientów, skuteczność marketingu oraz zaangażowanie i 

produktywność pracowników. 

• Uzyskaj wsparcie ze strony najwyższego szczebla biznesu, a także upewnij się, że nowe podejście jest 

jak najbardziej włączające i szeroko wspierane. 

• Szukaj poza firmą informacji, pomysłów i spostrzeżeń. Znajdź wiedzę fachową wśród ludzi, którzy 

sprawili, że ich budżety stały się bardziej dynamiczne, praktyczne i trafne. 

68. CYKL KUPUJĄCEGO 

Aby zrozumieć, jak wpłynąć na kogoś lub sprzedać pomysł, niezbędna jest wiedza, jak ludzie kupują. 

Cykl kupującego zapewnia jasny obraz etapów, na które należy wpłynąć, aby dokonać udanej 

sprzedaży. 

Pomysł 

Jednym z czynników sukcesu firm takich jak Dell jest ich zdolność do zrozumienia swoich klientów. Ta 

firma (i inni) zapewnia, że jej podejście jest jak najbardziej elastyczne i jak najbardziej świadome. 

Zrozumienie postaw kupujących pozwoli Ci łatwiej i skuteczniej wpływać na zachowanie. Postawy 

zakupowe są określane przez postrzeganie przez kupującego najbliższej sytuacji biznesowej, tego, w 

jaki sposób Twoja propozycja prawdopodobnie zmieni tę sytuację oraz stopień, w jakim ta zmiana 

zlikwiduje lukę między obecną rzeczywistością a przyszłym celem. 

W praktyce 
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Skoncentruj się na każdym z etapów cyklu kupującego. Zastanów się, co możesz zrobić, aby wpłynąć 

na klientów na każdym etapie: 

1. Zwiększ świadomość. Pierwszym wyzwaniem jest budowanie świadomości swojego biznesu lub 

nowego produktu wśród potencjalnych klientów. Zapewnia to poczucie znajomości, komfortu lub 

intrygi. Ta świadomość może być następnie wykorzystana do poprowadzenia klientów do następnego 

etapu: informacji. Potencjalna wielkość rynku na tym etapie wynosi 100 procent. 

2. Podaj informacje. Na tym etapie pojawiają się konkretne szczegóły dostarczone do klienta. Ich 

zainteresowanie może być różne, od chwilowej chęci dowiedzenia się czegoś więcej, po namiętną 

potrzebę poznania oferty. Niezależnie od motywów lub sytuacji klienta informacje muszą być jasne, 

użyteczne i konkretne. W sposób nieunikniony, rozmiar rynku zmniejszy się, ponieważ niektórzy 

„świadomi” klienci nie wychwytują informacji z powodu wyboru lub okoliczności. 

3. Pomóż klientom ustalać priorytety. Klienci oceniają korzyści, a następnie ustalają priorytety swoich 

wydatków. Na przykład mogą zastanowić się, czy to jest coś, co chcą kupić teraz, w tej cenie iw takiej 

formie. Mogą również oceniać alternatywy. Oczywiście niektóre osoby nie przejdą od posiadania 

informacji do dokonania zakupu. 

4. Pomóż klientom dokonać zakupu. Po podjęciu decyzji o zakupie kolejnym krokiem dla klienta jest 

sfinalizowanie transakcji. Ważne jest, aby umożliwić kupującemu jak najłatwiejsze przejście przez cały 

proces. Zakupy powinny być łatwe i satysfakcjonujące, a nawet przyjemne. 

5. Wspierać korzystanie z produktu przez klienta. To etap często zapominany, ukryty w cieniu zakupu. 

Sprzedaż to nie koniec procesu, ponieważ klienci muszą wykorzystać i wycenić swój zakup. Jeśli tego 

nie zrobią, produkt może zostać zwrócony, klienci mogą trzymać się z daleka w przyszłości, a wynikający 

z tego słaby rozgłos i pogarszająca się reputacja prawdopodobnie wpłyną negatywnie na przyszłą 

sprzedaż. 

6. Promuj ponowne wykorzystanie. Dzieje się tak, gdy produkt lub usługa (lub jeden z jej składników) 

jest kupowany ponownie. Generuje to dodatkowe przychody przy wyższej marży (bez kosztów 

pozyskania klienta) i podkreśla lojalność klienta do produktu, co skutkuje silniejszym procesem 

sprzedaży. 

7. Zachęcaj do rzecznictwa. Ten etap jest bardzo ceniony przez sprzedawców: występuje, gdy klienci 

są tak pod wrażeniem zakupu, że opowiadają o tym innym (Harley-Davidson jest tego doskonałym 

przykładem). Rzecznictwo zwiększa świadomość produktu lub firmy i odsyła do pierwszego etapu 

procesu. 

69. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA 

Ściśle powiązana z cyklem kupującego jest możliwość sprzedaży bezpośredniej klientom. Firma Dell 

stała się najlepiej sprzedającym się dostawcą komputerów na świecie, dostosowując produkty do 

indywidualnych potrzeb w sposób doceniany przez klientów. Podejście firmy Dell było bardzo proste: 

zrozumienie klientów i sprzedaż bezpośrednia. 

Pomysł 

Firma Dell wierzy, że sprzedając systemy komputerowe bezpośrednio klientom, może najlepiej 

zrozumieć i zaspokoić ich potrzeby. Ten bezpośredni model biznesowy eliminuje drogich sprzedawców 

detalicznych, którzy według firmy Dell mogą zmniejszać zrozumienie oczekiwań klientów. Model 

bezpośredni pozwala również na zbudowanie każdego systemu na zamówienie w konkurencyjnych 

cenach. W 1988 roku Dell Computer zaczął agresywnie konkurować z liderami rynku, IBM i Compaq. 
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Strategia firmy Dell polegała na zapewnieniu dobrej jakości komputery osobiste w niskich (ale nie 

najniższych) cenach, wsparte przyjazną i niezawodną obsługą posprzedażną. Jednak prawdziwym 

kluczem do sukcesu firmy Dell było staranne ukierunkowanie tej oferty produktów poprzez 

szczegółowe poznanie jej klientów. Duże ilości reklam umieszczono w nowych (i niemodnych) 

czasopismach czytanych przez ekspertów komputerowych, podnosząc rangę firmy w tej kluczowej 

grupie. W połączeniu z tym była metoda reklamy bezpośredniej odpowiedzi firmy Dell: aby otrzymać 

katalog produktów firmy Dell, klienci musieli wypełnić szczegółową kartę odpowiedzi lub zadzwonić 

pod bezpłatny numer, pod którym zadano im te same szczegółowe pytania. Przedstawiciele 

telefoniczni firmy Dell byli wysoko wykwalifikowani, przeszkoleni w zakresie zadawania pytań i 

słuchania klientów, szczegółowego rejestrowania ich preferencji i wymagań, a następnie działania 

zgodnie z nimi. Podejście firmy Dell podkreśla potrzebę rozwijania relacji z klientem. 

W praktyce 

Skoncentruj się na kliencie, przestrzegając czterech zasad. 

1. Znalezienie najefektywniejszej drogi do klienta. Oznacza to unikanie pośredników, którzy 

wprowadzają zamieszanie i koszty. Ponadto zorganizuj swoją firmę wokół klientów, którzy mają 

podobne potrzeby. 

2. Ułatwianie spraw i bycie odpowiedzialnym. Klienci chcą szybkiego, sprawnego dostępu do Twoich 

produktów: daj im to i daj im kogoś, kto weźmie na siebie odpowiedzialność za pomoc. 

3. Budowanie na zamówienie — oznacza to zrozumienie, czego chcą Twoi klienci i dostarczenie 

dokładnie tego. Rezultatem jest niższy koszt dla Ciebie i potencjalnie więcej biznesu od Twojego 

klienta. 

4. Bycie liderem o niskich kosztach. Koncentrując się na tym, czego chcą klienci, Twoja firma może 

obniżyć kosztowne koszty magazynowania i usprawnić łańcuch dostaw. Rezultatem jest lepsza obsługa 

klienta, lepsza cena dla klienta i wyższe marże dla Ciebie. 

70. ZARZĄDZANIE Z WRAŻLIWYM WIEKIEM 

Zrozumienie cech i pragnień różnych grup wiekowych obecnych w miejscu pracy pozwoli zapewnić im 

bodźce i motywację, które naprawdę cenią, poprawiając ogólne wyniki i morale firmy. 

Pomysł 

Tesco, jeden z największych sprzedawców detalicznych w Wielkiej Brytanii, zatrudnia ludzi w różnym 

wieku, dzięki czemu ich siła robocza jest bardziej reprezentatywna dla całego społeczeństwa. Dzięki 

temu Tesco ma dobre relacje ze wszystkimi klientami w różnym wieku. Współczesne miejsce pracy 

obejmuje cztery grupy wiekowe: 

• Cisi weterani powyżej 64 roku życia 

• Pokolenie wyżu demograficznego w wieku 45–63 

• Generacja X-ers w wieku 30–44 lat. 

• Pokolenie Y w wieku 29 lat i poniżej. 

Zarządzanie wrażliwe na wiek sugeruje, że te różne grupy mają różne oczekiwania, a zatem wymagają 

różnych technik zarządzania i zachęt opartych na wynikach. Chociaż nie jest niezawodny, może 

stanowić ogólny przewodnik po ewentualnych różnicach w oczekiwaniach młodych i starych 
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pracowników. Przy starzejącej się sile roboczej i zmieniającej się grupie demograficznej menedżer, 

który potrafi motywować bez względu na wiek, ma znaczną przewagę. 

W praktyce 

Wartość zarządzania uwzględniającego wiek polega na tym, że pracownicy są bardziej zmotywowani, 

a klienci są lepiej obsługiwani. Kluczem jest z pewnością nie dyskryminowanie ze względu na wiek, ale 

raczej bycie wrażliwym na postawy wszystkich pracowników. To, co faworyzuje jedna grupa, może nie 

zachęcać ani motywować innej grupy ludzi w różnym wieku. 

• Cisi weterani mają zwykle najbardziej tradycyjne idee interakcji, faworyzując formalny kontakt i 

spotkania twarzą w twarz. Zazwyczaj cenią uznanie dla swoich umiejętności i zdolności. 

• Zarządzając wyżu demograficznego, jasno określ cele i podziel proces na szereg indywidualnych 

celów. Połóż nacisk na pracę zespołową i rozmowy motywacyjne. Nagrody powinny być publiczne, z 

widocznymi oznakami uznania. 

• Daj ludziom z pokolenia X nieco więcej swobody w osiąganiu swoich celów: powiedz im, co mają 

robić, ale pozwól im zdecydować, jak osiągnąć cel. Utrzymuj otwarte kanały komunikacji, aby 

umożliwić szczere i uczciwe omawianie pomysłów, opinii i informacji zwrotnych. Mile widziane są 

praktyczne nagrody, takie jak dni wolne lub premie pieniężne. 

• Pokolenie Y powinno mieć mnóstwo okazji do rozwijania swoich umiejętności i zdobywania 

doświadczenia, postrzegania siebie zarówno jako pouczającego przewodnika, jak i szefa. Dowiedz się, 

jakie są ich cele osobiste, i stwórz szersze cele firmy odpowiadające tym indywidualnym celom. 

Komunikacja powinna być nieformalna i pozytywna. 

71. TEORIA TRÓJCZYNNIKÓW 

Teoria trzech czynników opiera się na założeniu, że pracownicy mają podstawowe ludzkie potrzeby, 

nad którymi kierownictwo może i powinno pracować. Stworzenie środowiska, w którym te potrzeby 

są zaspokajane, owocuje entuzjastycznymi pracownikami. 

Pomysł 

W ciągu ostatnich trzech dekad XX wieku amerykańska firma Sirota Consulting przeprowadziła ankietę 

wśród 237 organizacji z różnych branż na całym świecie, udzielając ponad 2 milionów odpowiedzi na 

temat oczekiwań pracowników w pracy. Badanie to sugeruje, że istnieją trzy podstawowe zestawy 

celów dla ludzi w pracy (znane jako „teoria trzech czynników”): równość, osiągnięcia i koleżeństwo. Dla 

większości pracowników żadne inne cele nie są tak ważne. Ponadto cele te nie zmieniły się w ostatnim 

czasie i wykraczają poza grupy demograficzne i kultury. Sirota uważa, że ustanowienie zasad i praktyk 

zgodnych z tymi celami jest kluczem do zaangażowania pracowników. 

W praktyce 

Osiąganie celów równości, osiągnięć i koleżeństwa jest kluczem do wysokiego morale i zaangażowania 

oraz jest warunkiem długoterminowego sukcesu. Stopień, w jakim te trzy czynniki odnoszą się do 

wszystkich, jest mniej ważny niż fakt, że dla wielu osób mają one ogromne znaczenie. 

Słuszność. Oznacza to sprawiedliwe traktowanie w stosunku do podstawowych warunków 

zatrudnienia. Te podstawowe warunki to: 

• Fizjologiczne – takie jak bezpieczne środowisko pracy lub możliwe do opanowania obciążenie pracą. 

• Ekonomiczne, w tym wynagrodzenie, świadczenia i bezpieczeństwo pracy. 
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• Bycie psychologicznym traktowanym konsekwentnie, sprawiedliwie, rozważnie iz szacunkiem. 

Na poczucie słuszności wpływa poczucie względnego traktowania. Na przykład ludzie zadają sobie 

pytanie, czy jestem traktowany uczciwie w stosunku do moich rówieśników i kolegów? Osiągnięcie. 

Oznacza to bycie dumnym ze swoich osiągnięć poprzez robienie rzeczy, które mają znaczenie i robienie 

ich dobrze, otrzymywanie uznania za te osiągnięcia i bycie dumnym z osiągnięć zespołu. Badania Sirota 

Consulting sugerują, że to poczucie osiągnięć ma sześć podstawowych źródeł: 

• Wyzwania związane z pracą i zakres, w jakim pracownik może zastosować swoje umiejętności i 

zdolności. 

• Zdobywanie nowych umiejętności oraz możliwość rozwoju, podejmowania ryzyka i poszerzania 

osobistych horyzontów. 

• Zdolność do wykonywania i posiadania zasobów, autorytetu, informacji i wsparcia, aby dobrze 

wykonywać swoją pracę. 

• Postrzegane znaczenie pracy – świadomość, że praca ma cel i wartość, zarówno dla organizacji, 

klienta, jak i społeczeństwa jako całości. 

• Uznanie za wyniki – zarówno niefinansowe, jak i finansowe. 

• Duma z organizacji – wynikająca z celu firmy, sukcesu, etyki, jakości jej przywództwa oraz jakości i 

wpływu jej produktów. 

Koleżeństwo. Pracownicy lubią mieć ciepłe, ciekawe i oparte na współpracy relacje z innymi w miejscu 

pracy. Najważniejsze aspekty koleżeństwa to: 

• Relacje ze współpracownikami. 

• Praca zespołowa w jednostce biznesowej pracownika. 

• Praca zespołowa między działami w określonej lokalizacji. 

• Praca zespołowa i współpraca w całej organizacji. 

Kapitał własny jest najważniejszym czynnikiem kształtującym zaangażowanie pracowników. Gdy 

kapitał własny jest oceniany nisko, nawet jeśli osiągnięcia i koleżeństwo są oceniane wysoko, ogólny 

entuzjazm może wynosić dwie trzecie niżej. Morale pracowników jest funkcją sposobu prowadzenia 

organizacji oraz sposobu, w jaki przywództwo przekłada się na codzienne praktyki zarządzania. 

Entuzjazm pracowników skutkuje znaczną przewagą konkurencyjną, ponieważ wpływa na wszystkie 

aspekty sukcesu biznesowego, w tym satysfakcję klienta. Wreszcie, sukces rodzi sukces, ponieważ 

morale wpływa na wydajność, a wydajność zwiększa morale w zwycięskim cyklu. 

72. ROZWÓJ PRODUKTÓW ISLAMSKICH 

Populacja muzułmanów szybko rośnie, 1,2 miliarda i rośnie. Inne religie również zyskują zwolenników 

i wszystkie charakteryzują się przywiązaniem do zasad opartych na wierze. Uznanie, że handel może 

pełnić szanowaną, pozytywną i wartościową rolę we wspieraniu ludzi wiary, nabiera coraz większego 

znaczenia. 

Pomysł 

Podobnie jak w przypadku większości grup religijnych, muzułmanie mają specyficzne potrzeby. 

Sprostanie tym potrzebom w złożonym, szybko zmieniającym się świecie początku XXI wieku jest 

wyzwaniem, ale i znaczących możliwość. Na przykład takaful jest alternatywą dla konwencjonalnego 
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ubezpieczenia, która jest zgodna z prawem islamskim (szariat). Z perspektywy szariatu jest to 

potrzebne, ponieważ chociaż konwencjonalne ubezpieczenia istnieją po to, by chronić klientów, 

sposób ich działania stwarza problemy. Kilka elementów sprawia, że kupowanie ubezpieczenia przez 

muzułmanów jest haram (niedozwolone). Należą do nich: gharar (niepewność), maysir (hazard) oraz 

riba lub lichwa (odsetki). Gharar jest zdefiniowany jako dowolny element umowy, który może 

prowadzić do niesprawiedliwości lub wyzysku. Ma szereg negatywnych konotacji obejmujących 

niepewność, oszustwo, dwuznaczność i ignorancję. Uczeni muzułmańscy uważają, że gharar istnieje w 

konwencjonalnych ubezpieczeniach, ponieważ korzyści z ochrony, jakie oferuje plan, są zawsze 

niepewne: to, czy korzyści są osiągalne, zależy od tego, czy zdarzenie objęte ubezpieczeniem ma 

miejsce, czy nie. W konwencjonalnych ubezpieczeniach muzułmańscy prawnicy uważają, że istnienie 

gharar (niepewności) prowadzi do maysir (hazardu). Ryzyko polega na tym, że ubezpieczony może 

stracić wszystkie zapłacone składki lub otrzymać odszkodowanie za poniesione straty w przypadku 

zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Hazard ma miejsce niezależnie od tego, czy zdarzenie 

objęte ubezpieczeniem ma miejsce, czy nie. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku zaistnienia zdarzenia 

objętego ubezpieczeniem ubezpieczający odniosą korzyści z odszkodowania za poniesioną przez siebie 

stratę; jednak, jeśli zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpi, ubezpieczyciel zyska, zachowując 

wszystkie składki, które zostały opłacone przez ubezpieczających. Riba (odsetki) jest najbardziej 

rozpowszechnione w inwestycjach funduszy ubezpieczeniowych. Z perspektywy szariatu akumulacja 

bogactwa musi być zawsze wolna od odsetek. Dlatego inwestowanie funduszy ubezpieczeniowych w 

oprocentowane papiery wartościowe, takie jak obligacje i akcje, które nie są zgodne z zasadami 

szariatu, stanowią poważny problem dla muzułmanów kupujących konwencjonalne ubezpieczenia. 

SABB Takaful to islamska firma ubezpieczeniowa z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, która jest częściowo 

własnością SABB (dawniej Saudi British Bank). Takaful oznacza po arabsku „gwarantować sobie 

nawzajem”. Jest to islamski system ubezpieczeń wzajemnych zbudowany wokół koncepcji tabarru 

(darowizny lub darowizny). Wkłady Tabarru mają na celu pomóc innym uczestnikom borykającym się 

z trudnościami. Eliminuje to podobieństwo takiejful do hazardu i wyzysku. Każdy uczestnik wpłaca 

wkład do funduszu, aby pokryć oczekiwane roszczenia, a jednocześnie czerpie korzyści z udziału w 

zwrotach z inwestycji. SABB Takaful zarządza swoją działalnością i inwestuje składki zgodnie z zasadami 

szariatu. Uczestnicy mają udział w zyskach funduszu z założeniem, że mogą one zostać utracone na 

pokrycie strat. Gdy jest nadwyżka, jest ona wspólnie dzielona. W przypadku takiejful składki są 

gromadzone w jednym funduszu, który zostanie wykorzystany na opłacenie wszelkich 

nieprzewidzianych okoliczności, gdyby któryś z członków programu poniósł katastrofalną stratę. 

Innymi słowy, gwarantując rekompensatę z funduszu takaful za określone straty poniesione przez 

członków systemu, wszyscy członkowie systemu zasadniczo chronią się nawzajem. 

W praktyce 

Ubezpieczenie Takaful gwałtownie rośnie w świecie muzułmańskim, ponieważ firmy świadczące usługi 

finansowe uznają, że należyte zarządzanie finansami i religia są kompatybilne, a być może nawet się 

uzupełniają. Chociaż wystartował dopiero w 2007 roku, przyszłość SABB Takaful – dobrze 

zarządzanego, etycznego biznesu – jest obiecująca. Pytanie brzmi, dlaczego firmy potrzebują tak dużo 

czasu, aby zdać sobie sprawę z możliwości, jakie się tu znajdują? Firmy nie tylko zarabiają, ale pomagają 

ludziom w pozytywny, społecznie odpowiedzialny sposób, wspierając ich osobistą wiarę. Jedno z pytań, 

które nabiera coraz większego znaczenia i podejrzewam, że jest niezwykłe, brzmi: w jaki sposób Twoja 

firma może wspierać ludzi wiary? 

73. GRUPY WSPARCIA I WYZWANIA 



 

66 
 

Jednym z najprostszych, najkrótszych i najskuteczniejszych pomysłów biznesowych jest zachęcanie 

ludzi do tworzenia grup wsparcia i wyzwań. Praktykowane przez wiele organizacji na całym świecie, są 

nieodzownym sposobem budowania pracy zespołowej, produktywności i efektywności w pracy. 

Pomysł 

Grupa wsparcia i wyzwań składa się z czterech lub pięciu kolegów o podobnym poziomie lub statusie, 

którzy spotykają się nieformalnie w regularnych odstępach czasu (na przykład raz w miesiącu lub raz w 

tygodniu). Każda osoba przez około dziesięć minut zajmuje się wyjaśnianiem wyzwania lub problemu, 

z którym się boryka. Pozostali słuchają, a następnie zadają pytania, pomagając swojemu koledze 

zrozumieć kluczowe problemy i znaleźć rozwiązanie. Należy to zrobić bez przepisywania rozwiązania; 

kluczem jest wspieranie jednostki i kwestionowanie jej myślenia i założeń. Brytyjska sieć aptek Boots 

jest jedną z wielu, które z powodzeniem zastosowały tę technikę. Grupy wsparcia i wyzwań działają z 

kilku powodów: 

• Mówienie o problemie lub wyzwaniu może pomóc zapewnić perspektywę i wyjaśnić problemy, 

nawet bez komentarzy kolegów. 

• Poglądy innych mogą zapewnić inne podejście do wyzwania lub po prostu zapewnić zachętę i siłę. 

Tak czy inaczej, zaangażowanie innych jest pomocne. 

• Ludzie lepiej rozumieją każdy problem i stojące przed nimi wyzwania. Świadomość wspólnych 

problemów zachęca ludzi do większej współpracy. 

• Słuchanie czyjegoś wyzwania umożliwia poszczególnym osobom wyostrzenie własnego myślenia i 

podejścia. 

W praktyce 

• Zbierz grupę współpracowników, wyjaśnij koncepcję (aby zapewnić wsparcie i rzucić wyzwanie innym 

myślom) i umawiaj się na regularne spotkania. 

• Jedna osoba zatrzymuje czas – mówca nie powinien poświęcić więcej niż dziesięć minut na 

wyjaśnienie swojego wyzwania. 

• Upewnij się, że mówca jest słyszany w ciszy, bez przerw. 

• Na zmianę zadawaj pytania i komentuj. Szczególnie skuteczne jest podejście pytające. 

• Przejdź do następnej osoby i powtórz proces. 

74. JASNA STRATEGIA 

Tworzenie strategii jest często nadmiernie rozbudowane i nadmiernie skomplikowane. Strategia 

polega po prostu na zrozumieniu, gdzie jesteś teraz, dokąd zmierzasz i jak tam dotrzesz. Wiąże się z 

trudnymi wyborami w trzech obszarach: do kogo kierować reklamy jako klienci, jakie produkty 

oferować i jak skutecznie wdrażać strategię. Najczęstszą przyczyną niepowodzeń jest niemożność 

dokonania jasnych wyborów w tych trzech obszarach. 

Pomysł 

Znaczenie dokonywania jasnych wyborów w trzech elementach strategii – do kogo kierować, co 

oferować i jak najlepiej wdrożyć -Najlepiej widać to na przykładzie Nespresso, prostego w obsłudze 

ekspresu do kawy opracowanego przez szwajcarskiego giganta Nestlé. Chociaż jest prosty w wyglądzie 

i użytkowaniu, Nestlé spędziło ponad dziesięć lat na opracowywaniu produktu. Po kilku latach 



 

67 
 

ograniczonych sukcesów nowa strategia poprawiła rentowność. System składa się z dwóch części: 

kapsułki z kawą i ekspresu. Strona kawowa operacji została oddzielona od strony maszynowej, przy 

czym maszyny były produkowane i sprzedawane przez inne firmy. Nestlé nie była już odpowiedzialna 

za sprzedaż ani konserwację ekspresów – co nie było jej specjalizacją – ale, co najważniejsze, maszyny 

mogły używać wyłącznie kapsułek Nespresso, gwarantujących przyszłą sprzedaż kawy. Klient docelowy 

został zmieniony z biura na gospodarstwo domowe, a proces sprzedaży był zarządzany wyłącznie za 

pośrednictwem Klubu Nespresso (telefonicznie, faksem lub przez stronę internetową, z kapsułami 

wysyłanymi bezpośrednio do klienta). 

W praktyce 

Aby zapewnić skuteczną strategię: 

1. Stwórz unikalną strategiczną pozycję dla swojej firmy. Skoncentruj się na tym, kim są Twoi klienci, 

na oferowanej im propozycji wartości i na tym, jak możesz to zrobić skutecznie. (Nie myl strategii z 

wizją, misją lub celami). 

2. Dokonuj wyróżniających i znaczących wyborów. Połącz te wybory w samowzmacniający się system 

działań, które do siebie pasują. Typowe błędy obejmują utrzymywanie otwartych opcji, umożliwianie 

ludziom ignorowania wyborów, podejście do osiągania wzrostu, które zmusza ludzi do ignorowania 

nadrzędnej strategii firmy oraz paraliż analityczny. 

3. Zrozum znaczenie wartości i zachęt. Kultura i wartości, pomiary i zachęty, ludzie, struktura i procesy 

determinują środowisko Twojej organizacji. Wpływając na zachowanie, wpłyną one na powodzenie 

Twojej strategii. 

4. Zdobądź emocjonalne zaangażowanie ludzi w strategię. Każda strategia zawiedzie, jeśli ludzie nie 

będą emocjonalnie zaangażowani w jej sukces. 

5. Uznaj, że zrozumienie to nie to samo, co komunikowanie się. Wyjaśnij, dlaczego strategia jest ważna 

dla organizacji i jednostki. 

6. Nie przeocz luki między wiedzą i działaniem. Osoby mają tendencję do robienia rzeczy pilnych, a nie 

ważnych. 

7. Nie zakładaj, że strategię mogą tworzyć tylko „topowe” osoby. Pomysły mogą pochodzić od każdego, 

zawsze i wszędzie. 

8. Zachowaj elastyczność swojej strategii. Pomysły mają trwałość. Ciągle ponownie oceniaj odpowiedzi 

na pytania „kto, co i jak”. Ponadto strategia wymaga dostosowania do okoliczności zewnętrznych. 

Pozwól więc swoim ludziom odpowiedzieć i dostosować się, bez czekania na pozwolenie. 

W każdej branży istnieje kilka stanowisk, które firma może zajmować. Istotą strategii jest wybranie 

jednej pozycji, którą Twoja firma będzie uważać za swoją. Jeśli to zostanie osiągnięte, firma może 

wytyczyć wyjątkową pozycję strategiczną. 

75. SZEŚĆ MYSLOWYCH KAPELUSZY 

„Sześć myślowych kapeluszy” to potężna technika stworzona przez Edwarda de Bono. Służy do 

patrzenia na decyzje z wielu perspektyw, pomagając myśleć inaczej i uzyskać zaokrąglony obraz 

sytuacji. 

Pomysł 
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Wielu ludzi sukcesu myśli z racjonalnego, pozytywnego punktu widzenia. Jeśli jednak nie patrzą na 

problem z emocjonalnego, kreatywnego lub negatywnego punktu widzenia, mogą nie doceniać oporu 

wobec planów, nie robić twórczych skoków i przeoczyć znaczenie planów awaryjnych. Z drugiej strony, 

pesymiści mogą być nadmiernie defensywni, podczas gdy ludzie emocjonalni mogą nie patrzeć na 

decyzje spokojnie i racjonalnie. Każdy z tych „myślących kapeluszy” to inny styl myślenia, a technika 

„sześciu myślących kapeluszy” pomoże Ci ocenić problemy pod wieloma kątami, umożliwiając łączenie 

decyzji , ambicji, skuteczności, wrażliwości kreatywności. 

W praktyce 

Przyjmij inny kapelusz w zależności od twojej sytuacji i priorytetów. 

1. Biały kapelusz. Skoncentruj się na dostępnych danych. Spójrz na posiadane informacje i zobacz, 

czego możesz się z nich nauczyć. Poszukaj luk w swojej wiedzy i spróbuj je wypełnić lub uwzględnić je, 

analizując przeszłe trendy i ekstrapolując dane. 

2. Czerwony kapelusz. Przyjrzyj się problemom za pomocą intuicji, reakcji instynktu i emocji. Spróbuj 

zastanowić się, jak inni ludzie zareagują emocjonalnie i spróbuj zrozumieć reakcje osób, które nie znają 

twojego rozumowania. 

3. Czarny kapelusz. Przyjrzyj się wszystkim wadom problemu, próbując zobaczyć, dlaczego może nie 

działać. Podkreśla to słabe punkty planu, umożliwiając ich wyeliminowanie lub zmianę lub 

przygotowanie dla nich planów awaryjnych. Pomaga to uczynić plany bardziej odpornymi. Jest to jedna 

z prawdziwych korzyści tej techniki, ponieważ można przewidywać i przeciwdziałać problemom. 

4. Żółty kapelusz. Wymaga to pozytywnego i optymistycznego myślenia, które pomoże dostrzec 

korzyści płynące z podjętej decyzji. Pomaga Ci iść dalej, gdy wszystko wygląda na trudne. 

5. Zielony kapelusz. Wiąże się to z opracowywaniem kreatywnych rozwiązań. Jest to swobodny sposób 

myślenia, w którym jest mało krytyki pomysłów. 

6. Niebieski kapelusz. Podkreśla to kontrolę procesu i jest eksponowane przez osoby prowadzące 

spotkania. Kiedy pomysły się wyczerpują, przydatne może być myślenie zielonego kapelusza, ponieważ 

kreatywne podejście może stymulować nowe pomysły. 

76. BUDOWANIE RELACJI BIZNESOWYCH 

Dzięki nadaniu większego priorytetu jakości relacji wewnętrznych ze współpracownikami oraz 

zewnętrznych z klientami i innymi, firmy będą prosperować. 

Pomysł 

Liderzy często twierdzą, że „ludzie są naszym największym atutem” – bez prawdziwego zrozumienia, 

co to oznacza w praktyce. Optima to firma z siedzibą w Londynie, która pomaga jednostkom w 

doskonaleniu umiejętności przywódczych, a organizacjom w ulepszaniu sposobu prowadzenia 

działalności. Głównym celem Optimy (i głównym źródłem zróżnicowania) jest pomoc w budowaniu 

„niesamowitych relacji biznesowych”. Sukces Optimy podkreśla wartość i atrakcyjność jej podejścia. 

Co więcej, jest powszechnie uważane za świetne miejsce do pracy i prowadzenia biznesu. Budowanie 

relacji biznesowych jest zadaniem oczywistym, ale trudnym do osiągnięcia, wymagającym 

produktywnych, otwartych, wspierających i asertywnych relacji, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

organizacji. Jeśli ludzie są największym zasobem organizacji, rozsądne jest skupienie się na jak 

najlepszym wykorzystaniu tego zasobu poprzez produktywne, pozytywne relacje. 

W praktyce 
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Jak rozwijać zaufane relacje biznesowe? Większość z nas uczy się odpowiedzi, gdy jesteśmy dziećmi; 

po prostu wydaje się, że z wiekiem zapominamy o podstawach. Na początek może pomóc kilka 

prostych zasad: 

• Pokaż prawdziwe ciepło. Bądź wspierający, otwarty, pozytywny, empatyczny, konstruktywny i 

angażujący – nie tylko „przyjazny”. 

• Bądź pewny siebie. Bądź wyzywający, opanowany, pewny siebie, silny, autorytatywny i bezpośredni. 

• Okazuj asertywne zachowanie. Połącz odpowiednie poziomy wyzwań i wsparcia. 

• Słuchać. Bądź otwarty i szczery oraz słuchaj w sposób, który ma przynieść obopólne korzyści. 

• Budować zaufanie. Bądź sumienny i konsekwentny, postępuj uczciwie 

i szczerość: 

– Dostarcz to, co mówisz, i traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. 

– Zrozum, z kim masz do czynienia; poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się, jak pracują inni i co ich 

motywuje. 

– Zrozum i zaufaj sobie. Zaufanie do samego siebie jest niezbędne do tworzenia pozytywnych relacji. 

– Okazuj zaangażowanie i doceniaj wzajemne relacje. 

Zaufanie wymaga zaangażowania, osobistej odpowiedzialności i czujności. 

– Zastanów się, dlaczego ludzie powinni (lub szanują) Cię. Zrozum swoją własną motywację i cele. 

– Pamiętaj, że zaufanie jest wrażliwe na czas i kruche – jego rozwój wymaga czasu i uwagi. 

– Bądź jasny i uczciwy – bez ukrytych planów. 

– Pokaż swoją pasję. 

77. WSPÓLNA NAUKA 

Reagowanie na zmiany na rynkach biznesowych najlepiej osiągnąć z chęcią uczenia się i rozwijania 

pomysłów w ramach grupy, tworząc „kulturę intensywnego uczenia się”. 

Pomysł 

Nokia, światowej sławy firma zajmująca się technologiami telefonii komórkowej, była pod koniec lat 

80. prawie nieistniejącym, zdywersyfikowanym konglomeratem, znanym głównie z produktów 

gumowych i bibułkowych. Decyzja o umieszczeniu całej energii i pozostałych zasobów w niewielkiej 

(jak na standardy branżowe) działalności telekomunikacyjnej, a dokładniej powstającym sektorze 

technologii telefonii komórkowej, zapoczątkowała intensywną kulturę uczenia się i okres rozwoju 

biznesu. Pod koniec 1996 roku Grupa Nokia była światowym liderem rynku cyfrowych telefonów 

komórkowych i jednym z dwóch największych dostawców sieci GSM. W ciągu zaledwie kilku lat ta 

prężna fińska firma nauczyła się wystarczająco dużo, aby stać się wyznacznikiem trendów w 

projektowaniu telefonów komórkowych, czyniąc swój produkt atrybutem high-tech stylu życia, 

którego może pozazdrościć wiele produktów modowych. Po stronie sieci komórkowych Nokia 

nadawała również tempo usługom zorientowanym na rozwiązania, podnosząc tym samym próg 

konkurencyjności. Większość firm, które osiągnęły ten poziom sukcesu w tak krótkim czasie, można 

było oczekiwać, że przeoczy kolejny zwrot w branży, jeśli w ogóle taki miał miejsce – a był: rozwój 
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Internetu. Jednak Nokia dotrzymywała kroku tej zmianie, tworząc telefony przystosowane do Internetu 

i pomogła stworzyć wszechobecną obecnie kulturę mobilnej informacji. Komentując „proces myślenia” 

Nokii, dyrektor generalny Jorma Ollila zauważył: 

Oczywiście dostajemy mnóstwo informacji, ale ważne jest to, że dużo dyskutujemy między sobą, 

kopiąc, patrząc z różnych perspektyw. Jest to proces zbiorowego uczenia się, a kluczowe jest to, z kim 

powinniśmy omówić nową informację, aby ją poszerzyć i nadać jej więcej znaczenia niż pierwotnie. 

Następnie dokonujemy wyborów, wypróbowujemy je, słuchamy opinii i w razie potrzeby 

przekierowujemy. Dzięki temu zbiorowemu procesowi uczenia się wszyscy nadajemy na tych samych 

falach iw razie potrzeby możemy działać bardzo szybko. 

Nokia z pewnością doświadczyła wielu niepowodzeń, ale udana podróż od bliskiej katastrofy do 

dominacji nad światem w mniej niż dziesięć lat pokazuje trwałą elastyczność i chęć uczenia się na 

wszystkich poziomach. Oczywiście ma to kluczowe znaczenie dla biznesu w branży tak nowej i szybko 

rozwijającej się jak technologia telefonii komórkowej, ale podejście firmy Nokia, zastosowane w całej 

firmie, podkreśla wartość przejścia od informacji do wiedzy. 

W praktyce 

• Przechwytuj, rozpowszechniaj, udostępniaj, analizuj i omawiaj informacje i spostrzeżenia. 

• Organizuj regularne grupy dyskusyjne składające się z osób pracujących na wszystkich szczeblach 

wewnątrz firmy oraz ekspertów zewnętrznych. 

• Omów znaczenie zmian na rynku, a także możliwe przyszłe trendy i scenariusze. 

• Jeśli zostanie podjęta decyzja, że firma powinna wprowadzić nowe polityki lub pójść w innym 

kierunku, przeprowadź burzę mózgów na temat wykonalności i praktyczności tych zmian. Zdecyduj, 

kto i jak je wdroży. 

78. MIKROFINANSOWANIE 

Mikrofinansowanie to działalność polegająca na pożyczaniu niewielkich sum przedsiębiorcom z krajów 

rozwijających się, doceniając pomysłowość i komercjalizację niektórych ubogich na świecie. 

Pomysł 

Mikrofinansowanie polega na pożyczaniu klientom stosunkowo niewielkich kwot kapitału (np. 50 USD) 

przy komercyjnej stopie procentowej. Prowadzi to do rozwoju produktu lub realizacji pomysłu. 

Pożyczka ta jest zazwyczaj udzielana za pośrednictwem lokalnego banku – grupy osób, które 

administrują schematem. Ten proces kredytowy stymuluje samopodtrzymujący się cykl tworzenia 

bogactwa. Początkowo duże banki i instytucje usług finansowych, a także rządy i organizacje 

pozarządowe były sceptyczne. Czasy się zmieniły i wiele organizacji dostrzega teraz komercyjną, 

ekonomiczną i humanitarną wartość tej działalności. FINCA International wsparła tę pracę i wraz z 

innymi podmiotami (takimi jak Grameen Bank w Bangladeszu) wykazała, że mikrokredyty działają 

dobrze. Zdaniem Ruperta Scofielda, dyrektora wykonawczego FINCA: „Mam nadzieję, że tego typu 

program zachęca ludzi do uczciwości, traktowania się nawzajem z szacunkiem i osiągania sukcesów. 

Liczy się to, jak bardzo ludzie są zdeterminowani, by odnieść sukces”. Założona w 1984 r. FINCA 

(Fundacja Międzynarodowej Pomocy Społecznej) jest agencją non-profit, która była pionierem 

mikrofinansowania lub „bankowości wiejskiej”. 

W praktyce 
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Rozwiązując problemy humanitarne, mikrofinansowanie daje nadzieję i promuje dobrobyt. Zachęcając 

do odpowiedzialności i generując większy udział w społeczeństwie, zapewnia inne korzyści, takie jak 

większa stabilność polityczna, społeczna i ekonomiczna. 

79. PRZETRWAĆ SPACER 

Kilka jasnych zasad i technik może pomóc wyprowadzić firmę z krawędzi katastrofy. 

Pomysł 

Pod koniec 1999 roku w amerykańskim gigancie technologicznym Xerox pojawiły się poważne 

problemy. Za dużo zmian, za szybko; pojawili się nowi, oportunistyczni konkurenci; wzrost gospodarczy 

spowalniał; kluczowe decyzje były błędne. Kwestie te w połączeniu z wyzwaniami regulacyjnymi i 

płynnościowymi doprowadziły do ogromnego spadku przychodów, odejścia klientów i pracowników 

oraz zadłużenia w wysokości 19 miliardów dolarów. Mimo to Xerox, kierowany przez CEO Anne 

Mulcahy, przetrwał kryzys i dokonał niezwykłego powrotu. Firma podwoiła cenę akcji do 2006 r., 

obniżyła koszty o 2 miliardy dolarów i osiągnęłs zysk w wysokości 1 miliarda USD w 2005 r. Podstawą 

ożywienia firmy Xerox była silna marka z lojalną bazą klientów, utalentowanymi pracownikami, 

uznaniem potrzeby uważnego słuchania klientów i większą reaktywnością. Kluczem było odzyskanie 

udziału w rynku dzięki konkurencyjnej gamie nowych produktów. 

W praktyce 

Kilka czynników przyczyniło się do odrodzenia firmy Xerox, określając kluczowe obszary, którymi należy 

się zająć: 

• Słuchaj klientów, pracowników i ludzi, którzy znają firmę. Stwórz kulturę dobrych krytyków i miej 

świadomość, że menedżerowie mogą stracić kontakt, nawet w obrębie własnej organizacji. 

• Naucz się Six Sigma — to może poprawić koszty i obsługę klientów, zapewniając zdyscyplinowany 

sposób usprawniania procesów. 

• Rozpoznaj potrzebę bycia „ciekawym problemu”, nieustannego szukania sposobów na zróżnicowanie 

i poprawę. 

• Przedstaw jasną, ekscytującą i przekonującą wizję tego, jak będzie wyglądać przyszłość. Ludzie cenią 

światło przewodnie, ponieważ daje pewność. 

• Inwestuj w przyszłość i wprowadzaj innowacje. W 2005 roku dwie trzecie przychodów Xerox 

pochodziło z produktów wprowadzonych na rynek w ciągu poprzednich dwóch lat. 

• Bądź przedsiębiorczy, znajdź sposoby sprzedawania produktów i kontrolowania kosztów. 

• Zarządzaj gotówką. 

• Pamiętaj, że niezbędne jest silne przywództwo. Firma opiera się na swoich ludziach, a ludzie muszą 

być zgrani wokół wspólnego zestawu celów i planów. 

80. KULTURA INNOWACJI 

Zachęcanie ludzi w Twojej organizacji do innego spojrzenia na sprawy przyciąga najlepszych 

pracowników i zwiększa odrębność i wartość Twojej firmy. 

Pomysł 
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Brytyjska firma innowacyjna „What If!” pokazuje klientom, jak sprawić, by ich organizacje stały się 

bardziej innowacyjne. Ich procesy zmuszają ludzi do patrzenia na rzeczy inaczej, wychodząc ze swoich 

stref komfortu i ryzykując pomysły, które mogą wydawać się mało sensowne. Do innowacji potrzebne 

są dwa kluczowe, ale oddzielne procesy: 

• Budowanie pomysłów, gdzie ludzie proponują pomysły, a następnie rozwijają je i pielęgnują. 

• Analiza pomysłów, gdzie te pomysły są oceniane. 

Firmy, które mają trudności z byciem innowacyjnymi, często robią to, ponieważ pomysły są tłumione 

w powijakach przez nadmierny pośpiech w ocenie i analizie. Posiadanie odpowiedniego rodzaju 

procesów do generowania pomysłów i innowacja jest ważna, ale procesy nie wystarczą. Innowacyjne 

organizacje mają również ogólne środowisko i kulturę, która ceni i wspiera innowacje. 

W praktyce 

Badania przeprowadzone przez Talent Foundation zidentyfikowały pięć katalizatorów udanych 

innowacji: 

1. Świadomość. Każda osoba zna cele organizacji i wierzy, że może odegrać rolę w ich osiągnięciu. 

2. Wielość. Zespoły i grupy zawierają szeroką i kreatywną mieszankę umiejętności, doświadczeń, 

środowisk i pomysłów. 

3. Łączność. Relacje są silne i oparte na zaufaniu oraz są aktywnie wspierane i wspierane w obrębie 

zespołów i funkcji oraz między nimi. 

4. Dostępność. Drzwi i umysły są otwarte; wszyscy w organizacji mają dostęp do zasobów, czasu i 

decydentów. 

5. Spójność. Zaangażowanie w innowacje obejmuje całą organizację i jest wbudowane w procesy i styl 

przywództwa. 

 

81. BUDOWA ZASOBÓW 

Kluczem do sukcesu jest postrzeganie podstawowych elementów biznesu (takich jak ludzie, klienci, 

gotówka, pomysły, umiejętności, reputacja i inne) jako zasobów, które gromadzą się lub maleją. 

Przyjmując punkt widzenia oparty na zasobach, będziesz podejmować decyzje, które są dynamiczne i 

ukierunkowane na przyszłość, a nie oparte na historii. 

Pomysł 

Zasoby wchodzą w interakcje i łączą się. Ten prosty fakt jest kluczem do wzrostu i rozwoju firmy, 

podobnie jak plany i decyzje dają większe szanse na sukces. W książce The Critical Path and Competitive 

Strategy Dynamics profesor Kim Warren z London Business School wyjaśnia, że największym 

wyzwaniem stojącym przed menedżerami jest zrozumienie i napędzanie wyników w przyszłość. „Gdy 

przyczyny wydajności w czasie nie są zrozumiałe, firmy mają tendencję do dokonywania złych wyborów 

dotyczących swojej przyszłości. . . „Ścieżka krytyczna” to podróż, którą firma podejmuje, budując 

zasoby i stawiając czoła strategicznemu wyzwaniu, jakim jest rozwijanie przyszłych wyników”. W latach 

70. japońska firma technologiczna Canon dostrzegła wagę budowania zasobów. Aby przezwyciężyć 

ogromne zalety Xerox, lidera rynku, firma Canon skupiła się na budowaniu zasobów materialnych i 

bezpośrednich (takich jak klienci, produkty, dystrybutorzy i gotówka) oraz niematerialnych zasobów 

pośrednich (takich jak reputacja marki). Firma Canon zaprojektowała kopiarki z myślą o maksymalnej 
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niezawodności, uczyniła części zamienne modułowymi, aby klienci końcowi mogli je wymieniać, i 

zapewniła, że projekty są tak proste, że dealerzy mogą być przeszkoleni w zakresie dokonywania 

napraw. Podejście Canona oznaczało, że Xerox nie zdołał utrzymać swojej przewagi konkurencyjnej. 

Sukces biznesowy zależy od tego, czy zasoby wzmacniają się lub zmniejszają, uzupełniają lub osłabiają 

się nawzajem, zabierają konkurentom lub są przez nich erodowane. 

W praktyce 

Należy zająć się trzema podstawowymi kwestiami: dlaczego wyniki podążają swoją obecną ścieżką, 

dokąd prowadzą bieżąca polityka i strategia oraz jak można zmienić przyszłość na lepsze. Kilka kroków 

pomoże rozwiązać te problemy: 

1. Zidentyfikuj zasoby i zrozum, jak się zachowują. Nie musisz posiadać zasobu, aby był użyteczny. 

Rozważ następujące pytania: 

– Jakie są najważniejsze zasoby w Twojej organizacji? 

– Ile z tych zasobów posiadasz? 

– Jak na siebie oddziałują i wpływają na siebie? W szczególności, jak wpływają na ilość i jakość innych 

zasobów? 

2. Rozważ wpływ, jaki ludzie mają na ten system: 

– Czy wykorzystujesz ludzi do budowania, rozwijania, utrzymywania i wykorzystywania zasobów? 

– Czy zapewniasz, że ludzie podnoszą jakość Twoich zasobów? 

3. Zrozum, jak zasoby wpływają na wydajność. 

4. Rozwijaj nowe zasoby w swojej firmie. 

5. Rozpoznaj siły zewnętrzne kierujące przepływami zasobów. 

6. Zrozum i wykorzystaj współzależność między zasobami. 

7. Ulepsz swoje zasoby. Sprawdź, czy nie zbliżasz się do żadnych problemów z jakością, identyfikując 

zasoby, którym grozi wyczerpanie, pogorszenie jakości lub potencjalne uszkodzenie innych zasobów. 

82. BUDOWANIE ZAUFANIA 

Zaufanie jest podstawowym aspektem biznesu, zwłaszcza przy kierowaniu ludźmi, sprzedaży klientom 

lub budowaniu długoterminowej reputacji i wartości przedsiębiorstwa. Zaufanie jest łatwo brane za 

pewnik, trudne do zdefiniowania i łatwe do podważenia lub zniszczenia – ale jak można je zbudować? 

Pomysł 

Zaufanie ma znaczenie w biznesie, leżąc u podstaw tak różnych zagadnień, jak sprzedaż, zarządzanie 

finansami i przywództwo, a także wpływa na satysfakcję z pracy i perspektywy kariery. Jednak 

zwiększona rentowność nie jest najważniejszym powodem budowania zaufania. Ludzie cenią zaufanie, 

ale przeocza się, że jej brak skutkuje nie neutralną sytuacją, ale czymś gorszym. Jak odkryły firmy, gdy 

zaufanie jest podważane, ponoszone są wysokie koszty. The Innocent Drinks Company uosabia wiele 

cech organizacji cieszącej się dużym zaufaniem. Produkuje wysokiej jakości napoje owocowe i koktajle 

z pasją, profesjonalizmem i dobrym humorem, które wzbudzają zaufanie. Ten ton jest ustawiony od 

góry. Podobnie jak wielu zaufanych liderów, dyrektorzy Innocent Drinks nie poświęcają dużo czasu na 

zaufanie. Zamiast tego po prostu pokazują energię i umiejętności, które ludzie (pracownicy i klienci) 
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cenią i którym ufają. Pozwala to uniknąć paradoksu zaufania, gdzie im więcej się o nim mówi, tym staje 

się słabsze. 

W praktyce 

W ostatnich badaniach poproszono ludzi o ocenę znaczenia szeregu atrybutów przy podejmowaniu 

decyzji, czy komuś zaufać. Najpopularniejsze atrybuty to uczciwość, rzetelność, szacunek, otwartość, 

odwaga, bezinteresowność, kompetencja, wsparcie, empatia, współczucie i pasja. Te czynniki zaufania 

muszą być zrozumianymi i dostarczonymi, jeśli zaufanie ma być rozwijane. Istnieje kilka praktycznych 

kroków do budowania zaufania, ale najbardziej podstawowym jest bycie szczerym: musisz mieć na 

myśli to, co mówisz i być szczerym w swoim podejściu. Rozważ następujące działania: 

• Dotrzymuj tego, co mówisz, i dotrzymuj słowa. 

• Stwórz atmosferę i oczekiwanie zaufania, ufając innym. 

• Informuj członków zespołu, pytając, jakie informacje byłyby najbardziej przydatne, dokładnie 

wyjaśniając problemy i dzieląc się dostępnymi informacjami. 

• Przekazuj konstruktywną informację zwrotną, wyraźnie określając zachowanie, na temat którego 

przekazujesz informację zwrotną (skup się na zachowaniu, a nie na osobie). 

• Działaj uczciwie i szczerze. 

• Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. 

• Zrozum, z kim masz do czynienia, poświęć czas, aby dowiedzieć się, jak pracują i co ich motywuje. 

• Bądź sumienny, sumienny i konsekwentny. 

• Doceniaj sukcesy i nagradzaj dobre wyniki. 

83. INTELIGENCJA EMOCJONALNA 

Inteligencja emocjonalna (EI) to zdolność osoby do zdobywania i stosowania wiedzy na podstawie 

swoich emocji i emocji innych, aby odnosić większe sukcesy i prowadzić bardziej satysfakcjonujące 

życie. 

Pomysł 

Psycholog Daniel Goleman spopularyzował swój pogląd na inteligencję emocjonalną w bestsellerze z 

1995 roku Inteligencja emocjonalna: Dlaczego może mieć większe znaczenie niż IQ. Opierając się na 

pracy Howarda Gardnera i Petera Saloveya, podkreślił fakt, że EI jest widoczne w pięciu kluczowych 

obszarach: 

• Znajomość własnych emocji. 

• Zarządzanie emocjami. 

• Motywowanie się. 

• Rozpoznawanie emocji u innych. 

• Radzenie sobie z relacjami. 

Emocje mają kluczowe znaczenie w określaniu sukcesu lidera. W czasach zmian, presji lub kryzysu 

posiadanie EI jest korzystne, ponieważ sukces jest determinowany przez rozpoznanie, zrozumienie i 
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radzenie sobie z emocjami. Na przykład, wszyscy możemy odczuwać złość, ale EI oznacza wiedzieć, co 

zrobić z emocją złości, aby osiągnąć najlepszy wynik. EI pozwala nam wyczuwać i wykorzystywać 

emocje, pomagając nam zarządzać sobą i wpływać na pozytywne wyniki w naszych relacjach. 

W praktyce 

EI można się nauczyć. Sukces z EI osiąga się poprzez zwiększenie zdolności w następujących obszarach: 

1. Samoświadomość. Pomimo tego, że nasze nastroje idą w parze z myślami, rzadko zwracamy uwagę 

na to, jak się czujemy. To ma znaczenie, ponieważ wcześniejsze doświadczenia emocjonalne stanowią 

kontekst dla naszego podejmowania decyzji. 

2. Zarządzanie emocjami. Wszyscy skuteczni liderzy uczą się zarządzać swoimi emocjami, zwłaszcza 

trzema wielkimi emocjami: gniewem, niepokojem i smutkiem. 

3. Motywowanie innych. Motywowanie obejmuje tworzenie wspierającego, entuzjastycznego 

środowiska, bycie wrażliwym na kwestie, które zwiększają lub zmniejszają entuzjazm każdej osoby, 

oraz zapewnianie właściwego podejścia, aby poprowadzić i poprowadzić ludzi we właściwym kierunku. 

4. Okazywanie empatii. Odwrócona strona samoświadomości to zdolność do prawidłowego 

rozumienia emocji innych i dostosowywania się do nich. 

5. Pozostań w kontakcie. Emocje są zaraźliwe: istnieje niewidzialna transakcja, która przechodzi między 

jednostkami podczas każdej interakcji, sprawiając, że czujemy się trochę lepiej lub trochę gorzej. 

Goleman nazywa to „sekretną ekonomią” i jest kluczem do motywowania ludzi. 

Te „kompetencje emocjonalne” opierają się na sobie hierarchicznie. Na samym dole hierarchii 

Golemana (1) znajduje się umiejętność rozpoznawania własnego stanu emocjonalnego. Aby przejść do 

następnej kompetencji, potrzebna jest pewna wiedza na temat kompetencji 1. Podobnie wiedza lub 

umiejętności w pierwszych trzech kompetencjach są potrzebne do wykazania empatii, czytania i 

wpływania pozytywnie na emocje innych ludzi (kompetencja 4). Pierwsze cztery kompetencje 

prowadzą do zwiększenia zdolności do nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji (kompetencja 5). 

84. ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW 

W The Balanced Scorecard Robert Kaplan i David Norton podkreślają kilka sposobów, w jakie 

przedsiębiorcy mogą zwiększyć długoterminową wartość swojej firmy. Zrównoważona karta wyników 

oferuje system pomiaru i zarządzania, który łączy cele strategiczne z poprawą wydajności. 

Pomysł 

Podejście zrównoważonej karty wyników umożliwia menedżerom generowanie celów w czterech 

obszarach biznesowych, zapewniając ramy działania, a postępy są regularnie oceniane. Jej sukces 

polega na zdolności do ujednolicenia i zintegrowania zestawu wskaźników, które mierzą wydajność 

kluczowych działań i procesów leżących u podstaw działalności organizacji. Przedstawia to 

zrównoważony obraz i podkreśla konkretne działania, które należy wykonać. Zrównoważona karta 

wyników uwzględnia cztery zasadnicze obszary – tradycyjne „twarde” środki finansowe to tylko jedna 

część. Trzy „miękkie”, wymierne środki operacyjne obejmują: 

• Perspektywa klienta – jak organizacja jest postrzegana przez klientów. 

• Perspektywa wewnętrzna – te kwestie, w których organizacja musi się wyróżniać. 

• Perspektywa innowacji i uczenia się – te obszary, w których organizacja musi stale się doskonalić i 

dodawać wartość. 
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Dwa z najbardziej znanych i najbardziej udanych przykładów zrównoważonej karty wyników w pracy 

dostarczają Mobil Oil (obecnie Exxon Mobil) i CIGNA Insurance. Exxon przesunął się z ostatniego na 

pierwsze miejsce pod względem rentowności w swojej branży w latach 1993-1995 — pozycję, którą 

utrzymywał przez cztery lata. CIGNA Insurance traciło 1 milion dolarów  w dzień w 1993 roku, ale w 

ciągu dwóch lat znalazł się w górnym kwartylu rentowności w swojej branży. Obie organizacje 

przypisują istotny element swojego sukcesu zrównoważonej karcie wyników. 

W praktyce 

Rodzaj, wielkość i struktura organizacji determinują szczegółowość procesu wdrażania. Jednak główne 

etapy są następujące: 

1. Przygotowanie i zdefiniowanie strategii. Pierwszym wymogiem jest jasne zdefiniowanie i 

przekazanie strategii, zapewniając, że ludzie rozumieją cele strategiczne lub cele oraz trzy lub cztery 

krytyczne czynniki sukcesu, które są fundamentalne dla osiągnięcia każdego celu lub celu. 

2. Decydowanie, co mierzyć. Cele i miary powinny być określone dla każdej z czterech perspektyw: 

finansowej, klientów, procesów wewnętrznych oraz perspektywy innowacji i uczenia się. Przykłady dla 

każdego są pokazane obok. 

3. Finalizacja i realizacja planu. Niezbędne są dalsze dyskusje, aby uzgodnić szczegóły celów i działań, 

które mają być mierzone oraz jakich dokładnych mierników należy użyć. To jest prawdziwa wartość w 

podejściu: decydowanie, jakie działania podjąć, aby osiągnąć cel. 

4. Komunikacja i wdrażanie. Deleguj zrównoważone karty wyników w całej organizacji. 

5. Upublicznienie i wykorzystanie wyników. Chociaż każdy powinien rozumieć ogólne cele, ważne jest 

również decydowanie, kto powinien otrzymywać konkretne informacje, dlaczego i jak często. Zbyt 

wiele szczegółów może prowadzić do paraliżu w wyniku analizy; za mało, a korzyści zostaną utracone. 

Wykorzystaj informacje, aby kierować decyzjami, wzmacniając obszary wymagające dalszych działań i 

dynamicznie wykorzystując proces. 

6. Przegląd i rewizja systemu. Pozwala to na wygładzenie zmarszczek i postawienie nowych wyzwań. 

Najlepszym sposobem na stwierdzenie, czy zrównoważona karta wyników sprawdza się w Twojej 

firmie, jest ustalanie co roku wyższych celów pomiarowych i dalsze ich osiąganie 

85. ROZWÓJ KULTURY SPRZEDAŻY 

„Klient na pierwszym miejscu” to często słyszana mantra biznesowa, ale co to oznacza i jak można to 

osiągnąć w praktyce? 

Pomysł 

Argument jest prosty. Jeśli uda Ci się nakłonić wszystkich w Twojej organizacji do spojrzenia na swoją 

pracę z punktu widzenia konsumenta, Twoja firma będzie bardziej efektywna i prawdopodobnie 

odniesie sukces. To brzmi jak oczywiste, ale może być trudne do osiągnięcia. Wyzwaniem jest 

przezwyciężenie bezwładności dotychczasowych postaw i zaszczepienie nowego poczucia energii i 

skupienia na kliencie. 

W praktyce 

HSBC to firma świadcząca usługi finansowe, która od 1992 roku osiągnęła łączną roczną stopę wzrostu 

na poziomie 17 procent. Stała się jedną z 20 największych korporacji na świecie, a od 2004 roku dąży 

do rozwoju organicznego, w dużej mierze koncentrując się na obecnych i potencjalnych klientach (a 
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nie poprzez akwizycje czy usprawnianie procesów biznesowych). Zmiana podejścia dużego, 

czcigodnego i długoletniego banku, który zatrudnia ponad 300 000 osób w 80 krajach, jest nie lada 

wyczynem. W jego przejściu na większą koncentrację na sprzedaży wyróżnia się kilka czynników: 

• Aktywnie zarządzaj wydajnością. Spraw, aby właściwe osoby pracowały najlepiej, jak potrafią, i 

upewnij się, że wszyscy wiedzą, że o sukcesie decyduje klient. Pomóż jednostkom w osiągnięciu ich 

potencjału; jeśli potrzebujesz zmienić ludzi, których masz w biznesie, zrób to. 

• Upewnij się, że masz właściwe informacje dotyczące zarządzania. Informuje podejmowanie decyzji i 

pokazuje ludziom wskaźniki i problemy, na których muszą się skoncentrować. 

• Ustanowienie solidnego procesu sprzedaży. Zapewni to uwzględnienie podstaw, podkreślając 

jednocześnie to, co jest ważne i zapewniając ramy działania. 

• Relacje wartości. Zarządzanie relacjami ma kluczowe znaczenie dla kultury sprzedaży, ponieważ 

prowadzi do lepszego zrozumienia klientów. Myślenie o klientach w kategoriach relacji sprawia, że 

stają się oni czymś bardziej znaczącym i wartościowym. 

• Segmentuj swoich klientów. Prowadzi to do większej jasności, wglądu i sukcesu. Jest to ważne na 

konkurencyjnych, szybko zmieniających się rynkach, 

i zapewnia, że oferty będą bardziej atrakcyjne, ponieważ są dopasowane do właściwych klientów. 

• Unikaj samozadowolenia i rozwijaj przedsiębiorcze podejście. Jest to trudne do osiągnięcia, ponieważ 

opiera się na wykonaniu innych etapów w pierwszej kolejności. Po wprowadzeniu innych środków 

kultura i koncentracja działalności nieuchronnie ulegną zmianie i wzmocnieniu. 

• Okazuj silne przywództwo. Obejmuje to potrzebę komunikowania się, działania jako wzór do 

naśladowania dla wartości, które uważasz za ważne, wzbudzania zaufania i osobistej skuteczności. 

86. SEGMENTACJA RYNKU 

Segmentacja rynku polega na analizie grup obecnych i potencjalnych klientów. Jest to cenne dla 

zrozumienia organizacji i składu rynku, poprawy skuteczności planów marketingowych oraz dotarcia 

do potencjalnych klientów. 

Pomysł 

Starszy kolega z działu marketingu zauważył kiedyś, że chciałby zobaczyć „wszystkich naszych klientów 

w podziale na wiek i płeć”, dopóki nie zwróciłem uwagi, że większość z nich już była. Miał na myśli to, 

że chciałaby lepiej zrozumieć naszych klientów: kim są i co cenią. Umożliwiło mu to dopasowanie 

produktów do klientów, a także poinformowanie o wielu innych kwestiach: od rozwoju nowych 

produktów po ceny i dystrybucję. To jest wyzwanie segmentacji. Wiele branż i firm poprawia 

segmentację rynku, na przykład stosując profilowanie psychograficzne, które dzieli klientów na „grupy” 

zgodnie z osobistymi potrzebami, preferencjami i stylem życia. Niektóre z najlepszych segmentatorów 

to firmy świadczące usługi finansowe, takie jak firmy obsługujące karty kredytowe, ubezpieczyciele i 

banki. Pożyczanie pieniędzy jest trudne: dopasuj niewłaściwą pożyczkę lub produkt do niewłaściwych 

ludzi i albo przegapisz sprzedaż, albo nie wywiążą się z płatności. Od samego początku istnieje pilna 

potrzeba dotarcia do właściwych osób. Ma to wielką zaletę w postaci zwiększenia efektywności 

marketingu. 

W praktyce 
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• Segmentacja musi być skoncentrowana: im większy segment, tym większe niebezpieczeństwo utraty 

wartości. 

• Kluczem do segmentacji jest podkreślenie różnic i specyficznych cech: wymaga to jasności i wglądu. 

• Segmentacja powinna być tak prosta, jak to tylko możliwe, unikając niepotrzebnych komplikacji oraz 

zapewniając racjonalność i jasny przekaz decyzji i poglądów. 

• Segmentacja wymaga pewności. Kuszące jest wyciąganie pochopnych wniosków lub przyjmowanie 

założeń dotyczących segmentów w oparciu o własne doświadczenie, pochodzenie lub uprzedzenia. 

Mogą się one jednak mylić, a kluczowym elementem skutecznej segmentacji jest analiza: zrozumienie, 

jak coś jest i dlaczego tak jest. 

87. ŚMIAŁOŚĆ 

Jak zaszczepić pracownikom odważne, pełne przygód podejście? Firmy odnoszące największe sukcesy 

to często te, które są gotowe pójść dalej i podjąć ostrożne, skalkulowane ryzyko. Tego ducha śmiałości 

można rozwijać dzięki wnikliwemu przywództwu. 

Pomysł 

„Jako mieszkańcy RPA nie baliśmy się rynków wschodzących w porównaniu z tym, przez co 

przechodziliśmy w domu” – skomentował Graham Mackay, dyrektor generalny SABMiller. Trudne 

warunki handlowe i środowiskowe wzbudziły determinację i odporność menedżerów SABMiller, 

jednego z największych na świecie browarów. Po zbudowaniu SAB na rodzimym rynku, chcieli 

konkurować i odnosić sukcesy za granicą po zakończeniu apartheidu. Byli pomysłowi, elastyczni, 

zdeterminowani i przygotowani, by nie podążać za konwencjami. Na przykład SAB wszedł na rynki, 

które (w połowie lat 90.) były niemodne, w Ameryce Łacińskiej, Chinach i Europie Środkowej. Chociaż 

te rozwijające się gospodarki stanowią obecnie atrakcyjne rynki wzrostu, fakt, że firma SAB miała 

kulturę podejmowania wyzwań, oznaczała, że mogła tam udać się jako pierwsza i odnieść znaczny 

sukces. SABMiller odważnie podchodzi do biznesu i w niewiele ponad dziesięć lat stał się światowym 

gigantem. 

W praktyce 

• Znajdź niebezpieczną krawędź. To jest punkt, w którym tkwi największe ryzyko. Zrozumienie, gdzie 

znajduje się ten punkt, zwiększy pewność siebie i zdolność uniknięcia katastrofy. To pozwala ci 

zrozumieć to, czego nie wiesz. 

• Bądź wspierający. Oznacza to budowanie wspierającego środowiska i precyzowanie tego, co stanie 

się w każdej sytuacji. Zacznij od zaakceptowania i wyjaśnienia ryzyka, ale zakończ podkreślając mocne 

strony i wizualizując sukces. 

• Zbuduj ramy zaufania. Stopniowo buduj pewność siebie w stałych przyrostach. 

• Rozwijanie dodatkowych umiejętności. Bycie dobrym w szerokim zakresie odpowiednich zadań 

pomoże budować pewność siebie, szczególnie w złożonych sytuacjach, i promować sukces. 

• Uznaj, że przejście do „strefy zagrożenia” przynosi pozytywne korzyści psychologiczne. Obejmują one 

podwyższoną świadomość i koncentrację. 

88. ROZBIJANIE SILOSÓW 
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Jak skłonić ludzi do współpracy w ramach organizacji w różnych działach biznesowych? Odpowiedzią 

jest skupienie się na tym, co powinno Cię najbardziej łączyć – potrzebie obsługi klientów – na pięć 

praktycznych sposobów. 

Pomysł 

Wiele firm albo poniosło porażkę, albo nie zrealizowało swojego potencjału, ponieważ dzieliła je 

rywalizacja i nie służyły odpowiednio klientom. Ma to znaczenie w każdej chwili, ale jest szczególnie 

problematyczne, gdy firma wprowadza na rynek nowy produkt lub chce sprzedać więcej obecnym 

klientom i kontaktom. W 2001 roku firma GE Medical Systems (obecnie GE Healthcare) rozpoczęła 

świadczenie usług doradczych (znanych jako Performance Solutions) uzupełniających sprzedaż sprzętu 

do obrazowania. Początkowa sprzedaż usług doradczych była wysoka, ale spadła do 2005 r. z powodu 

braku koordynacji między działami sprzedaży sprzętu i doradztwa. Jej odpowiedzią była zmiana 

podejścia, większe skupienie się na kliencie i zmiana organizacji sprzedaży. 

W praktyce 

• Zacznij od zwiększenia koordynacji ponad granicami. Można to zrobić na trzy sposoby: udostępnianie 

informacji, zwłaszcza o klientach; dzielenie się ludźmi i umiejętnościami; oraz, w miarę możliwości, 

podejmowanie decyzji zbiorowych. Niebezpieczeństwo polega na tym, że tradycyjne silosy zostaną 

zastąpione silosami zorientowanymi na klienta, ale nawet to jest krokiem naprzód. Kluczem do sukcesu 

jest przezwyciężenie tradycyjnych podziałów. 

• Wdrażaj nowe mierniki wydajności i metryki skoncentrowane na klientach. Metryki zachęcają do 

podejmowania decyzji zorientowanych na klienta. Jeśli te wskaźniki są powiązane z nagrodami, mogą 

być potężnym sposobem na zmianę zachowania. 

• Rozwijaj współpracę poprzez zmianę struktury i podejścia poszczególnych zespołów. Może to być 

trudne i może obejmować zmianę ustaleń dotyczących sprawozdawczości i rewizję procesów, tak aby 

osoby znajdujące się najbliżej klientów podejmowały więcej kluczowych decyzji. 

• Rozwijaj umiejętności i możliwości międzybranżowe. Niszczenie silosów wymaga generalistów, ludzi 

zdolnych do działania ponad podziałami. Osoby te powinny być rozwijane, a programy wdrażane, aby 

pomóc im zdobyć i rozwinąć wiedzę międzybranżową. 

• Buduj relacje i łącz się z ludźmi. Nie ma substytutu za „miękkie” umiejętności relacji, zrozumienia i 

zaufania. Zaangażowanie, komunikacja i wsparcie to cenne sposoby budowania relacji, które pomogą 

zapewnić sukces. 

89. SPRZEDAWANIE ONLINE 

Sprzedaż online to szybki, elastyczny i wysoce skuteczny sposób na dotarcie do klientów i zwiększenie 

przychodów. Sprzedaż online rośnie w fenomenalnie szybkim tempie, a jednak pierwsza sprzedaż 

online miała miejsce dopiero w 1994 roku w Ameryce. Jakie są lekcje i jak można zwiększyć sprzedaż 

online? 

Pomysł 

Sprostanie wyzwaniom sprzedaży online i integracja działań online z całym biznesem to podstawa 

sukcesu. Sprzedaż online charakteryzuje siedem podstawowych zasad: 

1. Równowaga sił nadal w zdecydowany sposób przesuwa się w stronę klienta. 

2. Internet rewolucjonizuje techniki sprzedaży i postrzeganie wiodących marek. 
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3. Tempo działalności i zmian w biznesie przyspiesza, a potrzeba elastyczności, adaptacji, orientacji na 

klienta i innowacyjności jest na wagę złota. 

4. Konkurencja nasila się. 

5. Zarządzanie wiedzą i jej wykorzystywanie to podstawa — wiedza jest kluczowym zasobem 

strategicznym, który należy zdobyć, pielęgnować i rozwijać. 

6. Firmy przekształcają się w rozbudowane przedsiębiorstwa, aby dodać wartość dla klientów. 

Dokonują ponownej oceny czynników tak fundamentalnych jak cele, rynki i umiejętności. 

7. Internet zwiększa interaktywność między ludźmi, firmami, i przemysł. 

Sprzedaż online jest natychmiastowa i umożliwia firmom obniżenie kosztów przy jednoczesnej 

poprawie efektywności marketingu. The Economist Intelligence Unit, międzynarodowy wydawca 

informacji biznesowych i część Economist Group, z powodzeniem rozwinął biznes online, który jest 

płynnie zintegrowany z jej produktami i ogólne podejście. 

W praktyce 

Kilka podstawowych kroków usprawni sprzedaż online. 

• Generuj udział, własność i zaangażowanie w swojej firmie. 

• Upewnij się, że Twoja strategia sprzedaży internetowej jest kompleksowa i dynamiczna, stale 

ewoluuje i opiera się na doświadczeniach z przeszłości. 

• Uprość obsługę klienta, aby proces sprzedaży był usprawniony, z usuniętymi barierami w zakupach. 

• Upewnij się, że Twoja witryna jest lepka i atrakcyjna. Klienci muszą pozostać w Twojej witrynie (tzw. 

„lepkość”) — konkurencja jest oddalona o jedno lub dwa kliknięcia — a Ty musisz mieć pewność, że 

klienci będą wracać za każdym razem. 

• Skoncentruj się na elastyczności i personalizacji, aby klienci mogli kupować dokładnie to, czego chcą, 

na swój sposób. 

• Unikaj powielania i skomplikowanego, kosztownego podejścia, gdy dostępna jest skuteczna i tania 

alternatywa. 

• Zaplanuj i przygotuj się na korzyści płynące ze strategii sprzedaży internetowej, aby nie inwestować 

za dużo, za mało, za późno lub za wcześnie. 

• Pomóż klientom (a także dystrybutorom i sprzedawcom) w łatwym poruszaniu się po Twojej witrynie. 

Umożliwiaj klientom płynne poruszanie się dzięki prostym decyzjom i preferencjom zawartym w 

procesie, aby mogli podejmować decyzje i wyrażać preferencje podczas procesu. 

• Upewnij się, że witryna internetowa lub dostawca sieci i programista jest wystarczająco elastyczny, 

aby uwzględnić sposoby, w jakie mogą ewoluować wymagania dotyczące witryny. 

• Upewnij się, że Twoja witryna jest konkurencyjna: aby to osiągnąć, musi zapewniać klientom proste, 

interaktywne, angażujące i atrakcyjne wrażenia. 

• Daj klientom dostęp do swoich informacji, aby mogli szybko i łatwo zdecydować, jak najlepiej kupić. 

Zaletą tego jest to, że może to być proces dwukierunkowy. Daje możliwość przechwytywania i 

wykorzystywania konkretnych informacji o każdym kliencie (eksploracja danych), a także umożliwia 
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zwiększenie efektywności Twojej witryny, podążając za wzorcem i przepływem kliknięć myszą klientów 

w trybie online (dane clickstream). 

90. INNOWACJE WARTOŚCI 

Kiedy firmy konkurują, zwykle zamykają się w cyklu stopniowego ulepszania kombinacji kosztów, 

produktów i usług. Innowatorzy wartości wyrywają się z paczki, wyznaczając nowy rynek, opracowując 

produkty lub usługi, dla których nie ma bezpośrednich konkurentów. 

Pomysł 

Zapoczątkowana przez W. Chan Kima i Renée Mauborgne innowacja wartości to koncepcja 

kwestionowania i przeciwstawiania się konwencjonalnej logice w celu przedefiniowania lub stworzenia 

rynku. Na przykład amerykańskie sieci telewizyjne przez wiele lat wykorzystywały ten sam format 

programów informacyjnych: były emitowane w tym samym czasie, rywalizowały ze sobą popularnością 

i profesjonalizmem prezenterów oraz umiejętnością relacjonowania i analizowania wydarzeń. Zmieniło 

się to w 1980 roku, kiedy CNN uruchomiło 24-godzinne wiadomości z całego świata w czasie 

rzeczywistym za jedyne 20 procent kosztów sieci. Podobnie w 1984 r. Virgin przeciwstawiła się 

konwencjom, kiedy zdecydowała się wyeliminować swoją pierwszorzędną usługę. Dominująca logika 

sugerowała, że wzrost polegał na skupieniu się na większej, a nie mniejszej liczbie segmentów rynku, 

ale Virgin skupiła się na pasażerach klasy biznesowej. Wykorzystał pieniądze zaoszczędzone na 

pierwszej klasie, aby zapewnić szereg popularnych innowacji, od lepszych i różnych poczekalni po 

ulepszone udogodnienia podczas lotu. Podejście to zostało później zastosowane w innych jej 

działalnościach, takich jak sprzedaż detaliczna i muzyka. 

W praktyce 

Podstawą innowacji wartości jest zdolność do redefiniowania strategii biznesowej w oparciu o 

zrozumienie klientów. 

• Pracuj nad radykalnym ulepszeniem wszystkiego, co oferujesz klientowi: produktu, usługi i dostawy. 

• Rzuć wyzwanie i przezwycięż założenia branżowe. Zrozum, jakie są te założenia i jak można poprawić 

sytuację klientów. 

• Przyjmij postawę pytań. Dlaczego klienci kupują? Co by naprawdę cenili? Dlaczego tego chcą? Jak ten 

zakup ma się do ich innych priorytetów? 

• Bądź ambitny. Monitorowanie konkurentów jest dobre, ale unikaj pułapki konkurowania z nimi na 

ich (lub branży) warunkach. Skoncentruj się na robieniu czegoś innego i wartościowego dla klienta. 

Mierz wysoko, a siła konkurencyjna nastąpi. 

• Unikaj segmentacji. Podczas gdy wiele osób twierdzi, że segmentacja zapewnia lepsze zrozumienie 

klientów, umożliwiając im lepszą obsługę, innowatorzy wartości budują skalę, koncentrując się na 

cechach, które jednoczą klientów. To jest klucz do rentowności: odwołanie się do wystarczającej liczby 

osób i osiągnięcie skali. 

• Nie ograniczaj się do istniejących zasobów. Nie chodzi o to, co możesz zrobić z obecnymi zasobami i 

możliwościami, ale o to, jakie zasoby powinieneś opracować, aby służyć swoim klientom. 

• Myśl z boku. Wiąże się to z przekroczeniem tradycyjnych podziałów branżowych między produktami 

i usługami oraz znalezieniem sposobów na znaczne ulepszenie oferty dla klienta. 

91. ZARZĄDZANIE TALENTAMI 
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Niezależnie od Twojej firmy, posiadanie właściwych ludzi na właściwych stanowiskach jest niezbędne 

do osiągnięcia sukcesu. Zarządzanie talentami zapewnia stały dopływ jednego z najrzadszych, 

najdroższych i najważniejszych zasobów: właściwych ludzi. 

Pomysł 

Trudno znaleźć dobrych ludzi, a w czasach spadku liczby ludności, zwłaszcza w rozwiniętych krajach 

zachodnich, coraz trudniej i bardziej konkurencyjnie znaleźć utalentowanych ludzi. Rozwiązaniem jest 

zarządzanie talentami: przyciąganie, rozwijanie i zatrzymywanie właściwych ludzi. Pielęgnowanie, 

rozwijanie i zatrzymywanie najbardziej utalentowanych ludzi wymaga konkretnych, dogłębnych 

umiejętności i wiedzy. Znaczenie wyraźnego skupienia się na zarządzaniu talentami było widoczne w 

doświadczeniu firmy Mellon Financial, która w latach 90. przekształciła się z tradycyjnego banku w 

prężną firmę świadczącą usługi finansowe. Wyzwaniem było opracowanie nowych produktów i usług, 

sprzedaż krzyżowa klientom oraz ekspansja na nowe rynki. Wymagało to nowych umiejętności i innego 

podejścia, więc Mellon, pod kierownictwem dyrektora generalnego Marty'ego McGuinna, podjął kilka 

ważnych kroków w celu zarządzania talentami w organizacji. Wprowadzono centra doskonałości, w 

których eksperci opracowali narzędzia i programy rozwoju przywództwa, które zostały wdrożone do 

każdej jednostki biznesowej w celu zapewnienia szkoleń i rozwoju osobom. Program rozwoju 

przywództwa polegał na częstym spotykaniu się wyższej kadry kierowniczej z wschodzącymi liderami 

jeden na jednego. Wyjaśniono umiejętności, których będą potrzebować wschodzący liderzy, a 

poszczególnym osobom pomogono rozwinąć te umiejętności. Skupienie się na zarządzaniu talentami 

było ważnym aspektem rozwoju Mellon. 

W praktyce 

Odpowiadanie na pytania w kilku kluczowych obszarach pomoże Ci skoncentrować się na zarządzaniu 

talentami w Twojej organizacji: 

• Kultura korporacyjna. Jakie są twoje priorytety? Czy Twoja organizacja ma pożądaną tożsamość i 

kulturę? Czy wszyscy Twoi pracownicy rozumieją Twoją wizję i podstawowe wartości? Co sprawia, że 

Twoi pracownicy codziennie przychodzą do pracy? Co wpływa na ich postawy i zachowanie wobec 

Twoich klientów i siebie nawzajem? 

• Rekrutacja i selekcja. Jak rozpoznajesz i wybierasz odpowiednich ludzi? Czy dobrze rozumiesz 

umiejętności i doświadczenie wymagane teraz iw przyszłości oraz czy pozyskujesz najlepszych 

dostępnych ludzi? 

• Zarządzanie wydajnością. Czy aktywnie zarządzasz wydajnością, udzielasz informacji zwrotnych i 

szkolisz pracowników w celu poprawy? 

• Rozwój pracownika. Czy masz odpowiednie zasoby, procesy i narzędzia do rozwoju swoich 

pracowników? Czy wszyscy pracownicy mają plan rozwoju osobistego, aby poprawić ich umiejętności 

i zmaksymalizować ich potencjał? 

• Wynagrodzenie. Czy odpowiednio nagradzasz swoich pracowników? Czy Twoje programy premiowe 

zachęcają i nagradzają pożądane zachowania? 

• Planowanie sukcesji i rozwój przywództwa. Czy masz plany sukcesji na kluczowe role? 

• Różnorodność, zgodność i procedury. Czy Twoi pracownicy odzwierciedlają klientów i rynki, które 

obsługujesz? Czy wywiązujesz się ze swoich zobowiązań prawnych? Czy angażujesz się z kluczowymi 

interesariuszami i zajmujesz się relacjami pracowniczymi? 
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92. RUROCIĄG PRZYWÓDZTWA 

Wyjaśnij wszystkim w swojej organizacji umiejętności, które muszą posiadać, oraz wyniki, które muszą 

osiągnąć, jeśli mają zamiar przejść na wyższy poziom. Pomoże im to odnieść sukces w karierze i 

polepszyć Twój biznes. 

Pomysł 

Wiele organizacji jedynie gołosłownie deklaruje planowanie kariery. Jednak w czasach, gdy brakuje 

odpowiednich ludzi i umiejętności, naprawdę opłaca się „rozwijać własny” talent. Jednym z przykładów 

tego działania dobrze jest RBS Insurance, który wyjaśnia wszystkim swoim pracownikom: 

• Umiejętności potrzebne na każdym poziomie zarządzania. 

• Umiejętności, które należy rozwinąć przed przejściem na wyższy poziom. 

• Treść roli na każdym poziomie i to, co robią poszczególne osoby. 

W swojej książce The Leadership Pipeline autorzy Ram Charan, Stephen Drotter i James Noel 

podkreślają sześć etapów podróży przywództwa: samoprzywództwo, ludzie, menedżer, jednostka 

(osoby odpowiedzialne za realizację części firmy), biznes (osoby odpowiedzialne za wyniki firmy) oraz 

przywództwo w przedsiębiorstwie (osoby odpowiedzialne za więcej niż jeden biznes). W miarę jak 

jednostki przechodzą przez „rurociąg przywództwa”, napotykają różne „wyzwania związane z 

przejściem” - na przykład przeprowadzkę w ich pierwszą rolę w zarządzaniu ludźmi, kiedy przechodzą 

od siebie do przywództwa ludzi. Koncentruje się również na rolach specjalistycznych, takich jak: 

prawnicze, księgowe, marketingowe i finansowe. Zaletą zarządzania zmianami przywództwa jest to, że 

zapewnia ramy rozwoju przywództwa, podkreśla, jak wygląda sukces na każdym etapie i opisuje, jak 

poprawić umiejętności – od nowych pracowników po najwyższe kierownictwo. Zapewnia również 

spójność w całej firmie, a przede wszystkim wyjaśnia, jak przygotować się do awansu zawodowego. 

Plan przywództwa spełnia trzy potrzeby biznesowe. Zapewnia jasność co do tego, co jest wymagane, 

sprawia, że właściwy rozwój jest dostępny dla wszystkich i pomaga skoncentrować działania 

rozwojowe. Osoby fizyczne czerpią duże korzyści z jasnej, przejrzystej ścieżki kariery. 

W praktyce 

• Zidentyfikuj różne etapy lub poziomy przywództwa w Twojej firmie. 

• Na każdym poziomie zdecyduj: a) jakie umiejętności są wymagane, b) jakie działania są 

zaangażowane i co faktycznie robią liderzy na tym poziomie, c) jak lider powinien przygotować się do 

następnego poziomu – jakich umiejętności i działań brakuje, które będą być potrzebne na wyższym 

poziomie? 

• Zapewnienie praktycznych procesów i narzędzi, takich jak planowanie rozwoju osobistego, coaching 

i programy rozwojowe, które pomogą w przejściu na zmiany. 

93. TWARDA PIŁKA 

Rywalizacja oznacza dążenie do wyprzedzenia konkurencji, ale hardball idzie dalej: chodzi o nieustanny 

rozwój, a następnie utrzymanie wyraźnej przepaści między tobą a najbliższymi rywalami. Zostało to 

podkreślone w artykule „Strategie hardballowe”. 

Pomysł 

Modne jest myślenie, że twarda gra jest skazana na porażkę, że twarda gra jest z natury cyniczna, 

pozbawiona cnót, wartości lub przyzwoitości i leży za głośnymi porażkami Enronu i innych. To 
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nieprawda. Hardball nie oznacza bycia przestępczym czy nawet nieetycznym, ale oznacza bycie 

zdeterminowanym i zdecydowanym. Wal-Mart stał się niezwykle dochodowym i największym 

sprzedawcą detalicznym na świecie, wyjaśniając dostawcom dokładnie, jak powinny wyglądać towary 

dostarczone. Dostawcy otrzymali informacje komputerowe umożliwiające im śledzenie zakupów 

konsumenckich i pomoc w zarządzaniu zapasami, powiedziano im, kiedy uzupełnić zapasy do 

magazynów Wal-Mart, a także kazano dostarczać tylko pełne ładunki ciężarówek w określonym czasie. 

System ten, który jest stale udoskonalany, umożliwia Wal-Martowi wyeliminowanie marnotrawstwa i 

kosztów z łańcucha dostaw, poprawiając wydajność i marże. 

W praktyce 

Hardball ma kilka przewodnich zasad. Po pierwsze, dąż do „ekstremalnej” przewagi konkurencyjnej. 

Regulatorzy mogą martwić się o dominację na rynku, gracze hardballowi nie. Dominacja pojawia się 

tylko w sytuacjach ekstremalnych i słusznie jej zapobiega, ale próbując dominować, firma staje się 

lepsza i faktycznie przynosi korzyści klientom. Wiąże się to ściśle z dwoma innymi punktami: poznaj 

granice tego, co możesz zrobić i nie idź dalej. Bardzo ważne jest, aby Twoja firma była akceptowana na 

rynkach, na których działasz, więc idź tak daleko, jak to możliwe, bez zrażania klientów i społeczności. 

Kilka kluczowych pytań pomoże ci określić limit. Czy akcja jest dobra dla klienta? Czy łamie jakieś 

prawa? Czy bezpośrednio zaszkodzi konkurentowi? Czy będzie antagonizować coraz bardziej 

wpływowe grupy specjalnego interesu? Właściwe i jedyne odpowiedzi to w kolejności: tak, nie, nie i 

nie. Obsługa klienta lepiej niż ktokolwiek inny ma kluczowe znaczenie; kierowanie się do konkurenta 

bez przynoszenia realnych korzyści klientowi jest niepotrzebne i przynosi efekt przeciwny do 

zamierzonego (klienci mogą mieć do ciebie żal). Ważna jest również potrzeba nieustannego skupiania 

się na konkurencyjności. Oznacza to podejmowanie działań na dwa sposoby. Zaszczep konkurencyjną, 

zorientowaną na klienta kulturę przedsiębiorczości, zrozum, jaka jest Twoja przewaga konkurencyjna, 

a następnie wykorzystuj ją bezwzględnie i nieustannie. Istotne są dwa inne punkty. Wykorzystaj 

słabości konkurencji na swoją korzyść, ale unikaj chodzenia łeb w łeb lub bezpośredniego 

konkurowania. Niebezpieczeństwo bezpośredniej konfrontacji polega na tym, że zbytnio skupisz się na 

konkurentach kosztem klientów. Na koniec wypracuj właściwe postawy w sobie i swoich 

współpracownikach. Większość ludzi ma naturalną wolę wygrania, więc wykorzystaj to. Wymaga to 

niespokojnej niecierpliwości, podejścia zorientowanego na działanie oraz chęci zmiany status quo i 

ciągłego doskonalenia. 

94. OBECNOŚĆ W SIECI 

Mimo że każda organizacja jest online, często zaniedbuje się podstawy tworzenia skutecznej strony 

internetowej i obecności w Internecie. Najlepsze strony internetowe wyświetlają co najmniej osiem z 

dziesięciu kluczowych atrybutów. 

Pomysł 

Jeśli Twoja witryna robi dziesięć rzeczy dobrze, odniesie sukces. Jedną z organizacji, która ma 

imponującą i zróżnicowaną stronę internetową, na której każdy znajdzie coś dla siebie, jest BBC: 

www.bbc.co.uk. Koncentruje się na 10 rzeczach: 

1. Treść. 

2. Komunikacja. 

3. Opieka nad klientem. 

4. Społeczność i kultura. 
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5. Wygoda i łatwość. 

6. Łączność (łączenie się z innymi witrynami i łączenie z użytkownikami). 

7. Koszt i rentowność. 

8. Dostosowanie. 

9. Możliwości (dynamiczne, responsywne i elastyczne). 

10. Konkurencyjność. 

W praktyce 

Dziesięć czynników wywiera znaczący, często decydujący, wpływ na powodzenie działań 

internetowych organizacji. Oczywiście niektóre będą ważniejsze niż inne. Niektóre czynniki są stale 

ważne – zwłaszcza zdolność i wygoda – podczas gdy inne kwestie nabierają większego znaczenia w 

pewnych momentach (na przykład konkurencyjność, będąc zawsze w tle, może nabrać nagłego i 

uderzającego znaczenia). 

1. Treść: potrzeba opracowania przekonujących, wiarygodnych i zorientowanych na klienta informacji. 

Treść musi być odpowiednia,  doceniać, stymulować i wzbudzać zainteresowanie, bawić lub 

informować, być dostępnym i odpowiednim dla grupy docelowej, uosabiać markę, a przede wszystkim 

angażować klienta – zapewnić, że klient jest pod wrażeniem na tyle, aby chciał wrócić. 

2. Komunikacja: potrzeba zaangażowania klientów. Klienci lubią być słuchani, a w sieci oczekują dialogu 

i interakcji. 

3. Obsługa klienta: zapewnienie klientom wsparcia i zaufania. Federal Express podjął kwestię obsługi 

klienta i przekształcił ją w główne źródło przewagi konkurencyjnej w Internecie. FedEx umożliwia 

swoim klientom sprawdzenie statusu i lokalizacji ich przesyłek po zalogowaniu się na swojej stronie 

internetowej. Zapewnia to wsparcie, poufność i łatwość użytkowania. Angażuje również klientów, 

wychodząc naprzeciw ich potrzebom. 

4. Społeczność i kultura: potrzeba kontaktu i interakcji. Ludzie lubią ludzi: lubią wchodzić w interakcje 

i są zasadniczo istotami społecznymi, dzielącymi zainteresowania i doceniającymi to, co ich łączy. 

5. Wygoda i łatwość: potrzeba ułatwienia spraw na bieżąco i potencjalnych klientów. 

6. Łączność: potrzeba łączenia się z innymi witrynami i użytkownikami online. Kwestia łączności ma 

dwie strony. Po pierwsze, użytkownicy i klienci muszą być fizycznie i emocjonalnie powiązani z Twoją 

firmą. Po drugie, witryny muszą się łączyć przez sieć, co faktycznie zwiększa wartość dla klienta i 

napędza ruch dla firmy. 

7. Koszt i rentowność: potrzeba ograniczenia marnotrawstwa, poprawy finansów ,wydajności i 

generować zyski. 

8. Dostosowanie: wartość Internetu w dostarczaniu produktów i usług dostosowanych do potrzeb 

klienta ma kluczowe znaczenie w wielu branżach. 

9. Możliwości: potrzeba zapewnienia, że Twoja witryna pozostanie dynamiczna, responsywna i 

elastyczna. 

10. Konkurencyjność: potrzeba wyróżniania się. 

95. MARKETING WIRUSOWY 
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Marketerzy z wielu największych korporacji intensywnie wykorzystują Internet do marketingu 

wirusowego. Kiedy Procter & Gamble, GM, Pepsi i większość największych światowych marek korzysta 

z Internetu, otwiera to drzwi i zmniejsza postrzegane ryzyko. 

Pomysł 

Termin „marketing wirusowy” został pierwotnie wymyślony w celu opisania praktyki e-mailowej 

hotmail.com polegającej na umieszczaniu reklam dla siebie w poczcie wychodzącej od użytkowników. 

Chodzi o to, że jeśli reklama dotrze do podatnego użytkownika, osoba ta zostanie „zainfekowana” (tj. 

stanie się klientem lub adwokatem) i może następnie zarażać innych podatnych użytkowników. Dopóki 

każdy zainfekowany użytkownik kontaktuje się średnio z więcej niż jednym podatnym użytkownikiem, 

liczba zainfekowanych użytkowników będzie szybko rosła. Hotmail.com został opracowany przez firmę 

Microsoft i jest jedną z pierwszych bezpłatnych internetowych usług poczty e-mail. Jego strategia jest 

prosta. Rozdaje bezpłatne adresy e-mail i usługi z prostym tagiem na dole każdej bezpłatnej 

wiadomości: „Uzyskaj prywatną, bezpłatną pocztę e-mail na http://www.hotmail.com”. Następnie 

ludzie przekazują tę wiadomość e-mail do własnej sieci przyjaciół i współpracowników, którzy widzą 

wiadomość i rejestrują się w ich własnej bezpłatnej usłudze e-mail. To z kolei podtrzymuje cykl, tworząc 

coraz większy krąg kontaktów, jak kamyk szybko tworzący fale w stawie. 

W praktyce 

Marketing wirusowy ma kilka kluczowych elementów: 

• Rozdawać cenne produkty lub usługi. Większość programów marketingu wirusowego rozdaje cenne 

produkty lub usługi, aby przyciągnąć uwagę. Marketingowcy wirusowi mogą nie zyskać od razu, ale 

wiedzą, że jeśli mogą generować zainteresowanie czymś „darmowym”, wkrótce zarobią. 

• Zapewnij łatwość przekazywania lub przekazywania innym. Wirusy rozprzestrzeniają się tylko wtedy, 

gdy są łatwe do przeniesienia. Nośnik przekazu marketingowego musi być łatwy do przesłania i 

powielenia, na przykład poczta e-mail, witryna internetowa lub oprogramowanie do pobrania. 

Marketing wirusowy działa online, ponieważ natychmiastowa komunikacja jest łatwa i niedroga. 

• Zapewnij prostotę. Komunikaty marketingowe zawsze działają najlepiej, gdy są proste i przekonujące. 

Przekazy marketingu wirusowego muszą być na tyle proste, aby można je było łatwo i bez zamieszania 

przekazać. 

• Wykorzystaj motywacje ludzi. Sprytne, wirusowe kampanie marketingowe rozpoznają, że ludzie chcą 

być połączeni, fajni, popularni lub zrozumiani. W rezultacie ludzie tworzą blogi i przekazują wiadomości 

e-mail oraz adresy internetowe. Zaprojektuj więc strategię marketingową, która opiera się na 

wspólnych motywacjach i zachowaniach do jej przekazywania. 

• Korzystaj z istniejących sieci. Ludzie są społeczni, a marketerzy sieciowi od dawna rozumieją siłę 

ludzkich sieci, zarówno silnych, bliskich sieci, jak i słabszych relacji sieciowych. Użyj tych sieci, aby 

przekazać swoją wiadomość. 

• Korzystaj z zasobów innych. Kreatywne plany marketingu wirusowego wykorzystują zasoby innych 

ludzi do komunikacji. Na przykład programy partnerskie umieszczają linki tekstowe lub graficzne na 

stronach internetowych, a autorzy rozdają darmowe artykuły lub zakładają linki do stron 

internetowych 

96. COACHING I NADZÓR 
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Coaching jest kluczową umiejętnością przywódczą i obszarem działalności, który w ostatnich latach 

radykalnie się rozwinął. Wyzwaniem jest jednak zapewnienie, aby trenerzy wewnątrz i na zewnątrz 

organizacji byli jak najbardziej efektywni. Nadzór stanowi ważną część odpowiedzi. 

Pomysł 

Coaching kadry kierowniczej jest bardzo skuteczny, coraz bardziej popularny i kosztowny. Firma szybko 

się rozwijała i nieuchronnie przyciągała ludzi, którzy nie mają odpowiednich kwalifikacji. Wyzwaniem 

jest zatem wybór trenera o odpowiednim poziomie wiedzy, który zapewni zwrot z inwestycji. Jednym 

z kluczowych elementów przy podejmowaniu tej decyzji jest to, czy trener jest nadzorowany. Wiąże 

się to z doświadczonym ekspertem zapewniającym trenerowi obiektywne i poufne wsparcie. Nadzór 

jest często zaniedbywany, ale jest niezbędny z kilku powodów. Jeśli ktoś wspiera coacha, to zmienia 

się perspektywa, więc klienci otrzymują dwóch ekspertów w cenie jednego – szczególnie cennego w 

obliczu skomplikowanych, nierozwiązywalnych kwestii lub trudnych wyborów. Ponadto, przekazując 

informację zwrotną, superwizja pomaga zapewnić jakość: jest to ważna kwestia w branży bez regulacji, 

w której każdy może nazywać się trenerem kadry kierowniczej. W rzeczywistości superwizja szybko 

staje się standardem w coachingu. Association for Professional Executive Coaching and Supervision 

(APECS) podkreśla fakt, że coraz większa liczba dużych korporacji wymaga obecnie nadzorowania 

trenerów. Superwizor również przyczynia się do rozwoju coacha i chroni przed wypaleniem. Poważnym 

zagrożeniem wśród profesjonalnych trenerów jest to, że albo zetkną się ze swoim klientem na głębokie 

psychologiczne wody, albo znajdą się pod psychologicznym wpływem pracy i jej presji. Superwizor 

może pomóc zapobiec utracie koncentracji lub obiektywizmu coacha i chronić go przed nieuniknionymi 

stresami. Zaleca się, aby typowy coach spotykał się ze swoim przełożonym przez 90 minut raz na cztery 

do sześciu tygodni, chociaż zależy to od liczby klientów i złożoności zadania. Przełożony zapewnia, że 

relacja coacha z klientem nie jest zagrożona. Przede wszystkim superwizor wprowadza jakościową 

różnicę w pracy coacha. Jest to trudne do oszacowania, ale niewątpliwie poprawia efektywność trenera 

i zwrot z inwestycji (RoI). Coaching jest drogi, więc ta metoda jakościowa poprawa ROI może być 

znacząca. 

W praktyce 

• Poproś kandydata, aby trenował cię przez dziesięć minut. To da ci prawdziwe poczucie, jak one 

działają, a także pomoże w „teście chemicznym” – niezbędnym kroku do nawiązania relacji i budowania 

zaufania. 

• Upewnij się, że trener pracuje tam, gdzie jesteś. Innymi słowy, powinni używać narzędzi i procesów 

najlepiej odpowiadających Twoim potrzebom. 

• Dowiedz się, jaki jest zakres wiedzy trenera na temat uczenia się dorosłych i zrozumienia zachowań. 

Pamiętaj, aby być ostrożnym: każdy może twierdzić, że jest trenerem. Z jakich modeli korzysta trener? 

Jak głęboka jest ich wiedza trenerska? 

• Zapoznaj się z referencjami trenera i oceń jego doświadczenie. Czy mają odpowiedni poziom wiedzy 

praktycznej? Co osiągnęli i co poza coachingiem robią teraz? 

• Sprawdź, czy trener ma kwalifikacje. Rośnie liczba kwalifikacji zawodowych. 

• Na koniec udaj się do trenera z superwizorem. Pokazuje to, że trener jest pewny siebie i otwarty, 

może pomóc podważyć ich perspektywę i daje pewną miarę otuchy. 

97. INNOWACJE UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA 
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Zachęcając użytkowników do opracowywania nowych produktów i usług, można szybko opracować 

innowacyjne nowe produkty w sposób, który będzie wysoce skuteczny i popularny. To podejście było 

bronione z wielkim sukcesem rządu duńskiego. 

Pomysł 

Pierwsze zautomatyzowane pompy leków oraz aparaty do pracy w sercu i płucach zostały wynalezione 

przez lekarzy, a nie firmy produkujące sprzęt medyczny; Sportowe napoje energetyzujące zostały 

wynalezione przez entuzjastów sportu, zanim zaangażowały się firmy produkujące napoje. Coraz 

częściej to użytkownicy, a nie producenci, mogą poczynić największe postępy w zakresie innowacji: 

wymyślać, rozwijać, prototypować, a nawet wytwarzać produkty. Ostatnie badania sugerują, że aż 70 

procent rozwoju nowych produktów kończy się niepowodzeniem, ponieważ nie rozumie w odpowiedni 

sposób potrzeb użytkowników. Rządy faworyzują innowacje ze względu na korzyści ekonomiczne, jakie 

zapewniają, a w maju 2006 r. rząd duński ogłosił narodowy priorytet „wzmacniania innowacji 

zorientowanych na użytkownika”. Polityka ta jest realizowana poprzez zachęcanie do szerokiego 

zakresu technik, w tym badań nad takimi zagadnieniami jak etnografia, które zwiększają zrozumienie 

potrzeb użytkowników, bezpośrednio wspierając innowacje zorientowane na użytkownika oraz 

zachęcając duńskie szkoły biznesu i firmy do dzielenia się najlepszymi praktykami. Według duńskiego 

ministra nauki Helge Sandera, koncentracja rządu na innowacjach zorientowanych na użytkownika 

przynosi korzyści. Głównym tematem jest znalezienie nowych, ulepszonych sposobów bezpośredniego 

łączenia się ze zmieniającą się grupą użytkowników podczas opracowywania nowych produktów. 

W praktyce 

Dobre pomysły mogą pochodzić z dowolnego miejsca, a podejście sześciu R jest szczególnie cenne przy 

identyfikowaniu możliwości doskonalenia. Zidentyfikuj coś, co chcesz poprawić, i skorzystaj z poniższej 

listy, aby wygenerować pomysły. 

• Badania: czego możesz się nauczyć od osób lub organizacji, które dobrze wykonują tę czynność? 

• Reframe: jaki jest zupełnie inny sposób myślenia o tym? 

• Relacja: jakie pomysły możesz zapożyczyć z innej działalności lub dziedziny? 

• Usuń: co możesz wyeliminować? 

• Przeprojektowanie: co możesz zrobić, aby ulepszyć tę czynność, proces lub procedurę? 

• Próba: co możesz zrobić, aby mieć pewność, że masz dobry pomysł? Rozważ następujące działania, 

aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy: 

• Rozmawiaj z osobami z innych dziedzin, które zajmują się podobnymi problemami. 

• Rozmawiaj z innymi firmami. Dowiedz się, jak to się robi w innej branży lub kraju i pomyśl o 

pomysłach, które możesz pożyczyć, dostosować lub połączyć. 

• Rozmawiaj z kreatywnymi ludźmi, którzy nic nie wiedzą o okolicy, ale mogą mieć różne perspektywy. 

• Zbierz grupę, aby przeprowadzić burzę mózgów. 

Wreszcie, ważne jest, aby zapewnić jasne skupienie, w przeciwnym razie innowacje mogą dryfować lub 

poruszać się w kółko. Upewnij się, że innowacje są realistyczne i zaplanuj wdrażanie nowych pomysłów; 

innowacje często zawodzą z powodu złego planowania lub wykonania. 

98. PROMOCJA WEWNĘTRZNA I PLANOWANIE SUKCESJI 
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Niezbędne jest prawidłowe dziedziczenie. Istnieją dwa podejścia, które można zastosować w różnym 

czasie, aby zapewnić sukces. Podejście do selekcji wewnętrznej zaleca wybieranie następców od 

wewnątrz, aby zapewnić płynne przejście, zachować wartości firmy i zachęcić pracowników, pokazując 

potencjalną ścieżkę kariery. Podejście darwinowskie sprzyja otwartości zarówno na kandydatów 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych przy wyborze następcy. 

Pomysł 

Organizacje mają trudności z przekształceniem sukcesji w sukces. Konieczne jest stosowanie doboru 

wewnętrznego lub podejścia darwinowskiego na różnych poziomach lub w różnym czasie. Na przykład 

wysoki odsetek (np. 80 procent) ról wyższego szczebla może być wyznaczany wewnętrznie, podczas 

gdy role młodsze są wybierane w sposób darwinowski, z pracownikami wybieranymi z dużej puli 

talentów zarówno w firmie, jak i poza nią. To dwupoziomowe podejście jest z powodzeniem stosowane 

przez wiele korporacji, w tym HSBC. Siłą podejścia darwinowskiego jest to, że promuje system 

merytokratyczny, w którym wybierani są najbardziej utalentowani pracownicy, wnoszący świeże 

perspektywy i zwiększający konkurencyjność Twojej organizacji. Wybierając wpływowych 

pracowników spośród zróżnicowanej gamy kandydatów, firma zyska cenny zakres różnych 

umiejętności i perspektyw, które poprowadzą ją przez różnorodne wyzwania. Ponadto, zamiast 

przeznaczać określone osoby do ewentualnego przyszłego awansu, to otwarte podejście pozwala na 

nieskrępowany, konkurencyjny proces selekcji podczas sukcesji. Jeśli promocja nie jest gwarantowana 

z góry, wszyscy, którzy chcą wziąć udział w promocji, będą zmotywowani do poprawy świadomości 

biznesowej i wydajności. Awans wewnętrzny polega na doborze następców wewnątrz organizacji, aby 

osoby, które już znają firmę, zostały obsadzone na stanowiskach kierowniczych, aby zapewnić spójność 

i uniknąć drastycznych zmian. Gdy ważne jest płynne przejście między kluczowymi pracownikami, 

przydatny jest awans wewnętrzny. Uzupełnia również „zarządzanie talentami” i szybkie śledzenie – 

gdzie niektórzy pracownicy są oznaczani do ewentualnego awansu w przyszłości. To są potężne 

motywatory. Działając wbrew wytycznym „najlepszych praktyk” obowiązujących w Wielkiej Brytanii w 

tamtym czasie, HSBC opowiedział się za awansem wewnętrznym, gdy Sir John Bond odszedł ze 

stanowiska przewodniczącego w 2006 r. i został zastąpiony przez dyrektora generalnego Stephena 

Greena. Dzięki temu nowy przewodniczący znał organizację, a inni pracownicy wiedzieli, czego się 

spodziewać. 

W praktyce 

Promocja wewnętrzna: 

• Znajdź sposoby motywowania pracowników, którzy nie są zainteresowani awansem. Chociaż 

„szybkie śledzenie” może pomóc zatrzymać niektórych pracowników zainteresowanych awansem 

firmy, często jest wielu wartościowych pracowników, którzy nie chcą takich awansów. 

• Uznaj, że awans wewnętrzny może nie być najlepszą opcją, gdy organizacja osiąga słabe wyniki lub 

gdy konieczne jest wprowadzenie znaczących zmian. 

• Przygotuj pracowników, którzy mają awansować na stanowiska, które przejmą. Zaletą planów 

sukcesji wewnętrznej jest to, że osoby mogą być wcześniej przygotowane do nowych obowiązków, 

które przyjmą. 

• Upewnij się, że pracownicy na szczycie nie czują się zagrożeni planami sukcesji. Może to mieć 

demotywujące i negatywne skutki dla wszystkich zaangażowanych w ten proces. 

Sukcesja darwinowska: 



 

90 
 

• Zaangażuj zewnętrzne talenty w ramach procesu sukcesji, aby ożywić upadającą firmę. 

• Jeśli Twoja organizacja jest mało zróżnicowana, rekrutacja spoza organizacji może poszerzyć 

„korporacyjną pulę genów”. 

• Przy wyborze następcy korzystaj z szeregu porad i opinii ekspertów z organizacji i spoza niej. 

99. ROZWÓJ WIEDZY I KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO 

Rozwój kapitału intelektualnego jest konieczny, ponieważ wiedza jest atutem i źródłem władzy. Jak 

mówi Lew Platt, były dyrektor generalny Hewlett-Packard: „Gdyby HP wiedziało, co wie, bylibyśmy 

trzykrotnie bardziej zyskowni”. 

Pomysł 

Wiedza to kapitał intelektualny, który posiada organizacja. Rozwój technologiczny i internet 

spowodowały eksplozję zakresu i głębi dostępnej wiedzy. Ponieważ dostępnych jest tak wiele 

informacji i wiedzy, ważne jest, aby organizacje wiedziały, jak twórczo rozwijać i wykorzystywać 

informacje. Kapitał intelektualny to zasób, który powstaje z wiedzy. Jak przekonuje pisarz Thomas 

Stewart: „Inteligencja staje się atutem, gdy ze swobodnie płynącej siły umysłowej powstaje jakiś 

użyteczny porządek. . . intelekt organizacyjny staje się kapitałem intelektualnym tylko wtedy, gdy 

można go wykorzystać do zrobienia czegoś, czego nie można by zrobić, gdyby pozostał rozproszony jak 

tyle monet w rynsztoku”. Wiedza i informacje muszą być gromadzone, chronione i efektywnie 

zarządzane, jeśli mają stanowić cenne zasoby. Mianowany w 1991 roku jako pierwszy na świecie 

dyrektor ds. kapitału intelektualnego w Skandia (największej szwedzkiej korporacji usług finansowych), 

Leif Edvinsson podzielił kapitał intelektualny na trzy typy: 

• Kapitał ludzki w głowach pracowników. 

• Kapitał strukturalny, który pozostaje w organizacji. 

• Kapitał klienta, wywodzący się z relacji, jakie firma utrzymuje ze swoimi klientami. Kapitał klientów 

jest często postrzegany jako podzbiór kapitału strukturalnego. 

Mierniki Skandii śledzą, czy kapitał intelektualny rośnie, czy maleje, koncentrując się na kulturze 

organizacji i myśląc o zwiększaniu jej wartości niematerialnych. Według Edvinssona: 

Kapitał intelektualny to połączenie kapitału ludzkiego – mózgów, umiejętności, spostrzeżeń i 

potencjału osób w organizacji – oraz kapitału strukturalnego – takich jak procesy związane z klientami, 

procesy, bazy danych, marki i systemy. Jest to zdolność do przekształcania wiedzy i aktywów 

niematerialnych w zasoby tworzące bogactwo poprzez pomnożenie kapitału ludzkiego przez kapitał 

strukturalny. To efekt mnożnikowy kapitału intelektualnego. W Skandii kapitał ludzki dzieli się na 

koncentrację na kliencie, koncentrację na procesie oraz koncentrację na odnowie i rozwoju. Edvinsson 

zaprojektował dla każdej jednostki biznesowej proces raportowania we wszystkich obszarach kapitału 

intelektualnego, umożliwiając organizacji ilościowe określenie jej niematerialnych aktywów kapitału 

intelektualnego. Ponadto zarządzanie kapitałem intelektualnym pielęgnował innowacyjność i nowe 

myślenie oraz pomógł stworzyć sposób myślenia, który umożliwi Skandii konkurowanie w przyszłości. 

W praktyce 

• Podejmij audyt wiedzy. Niewiele firm wie, jaką wiedzę posiada, ponieważ wiedza jest ograniczona do 

nielicznych lub po prostu zaniedbywana. Audyt wiedzy pozwoli odkryć zakres, głębię i lokalizację 

wiedzy organizacji. Składa się z trzech podstawowych elementów: 
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– Zdefiniuj, jakie zasoby wiedzy istnieją – w szczególności informacje lub umiejętności, które są trudne 

lub drogie do zastąpienia. 

– Zlokalizuj aktywa: kto je przechowuje lub „jest ich właścicielem”. 

– Sklasyfikuj je i oceń, jak odnoszą się do innych aktywów. To ujawni możliwości w innych częściach 

organizacji. 

• Zwiększenie wiedzy w kluczowych obszarach. Można to zrobić na trzy sposoby: można go kupić, 

wypożyczyć (np. zatrudniając konsultantów) lub rozwijać poprzez szkolenia. 

• Utrzymuj wiedzę. Luki w wiedzy sprawiają, że organizacja jest bardziej podatna na konkurencję. 

Utracona wiedza i doświadczenie po „zmniejszeniu zatrudnienia” oraz erozja tradycyjnej lojalności 

pracowników podkreślają pilną potrzebę uchwycenia, skodyfikowania i przechowywania wiedzy i 

wiedzy ukrytej ludzi. 

• Chroń wiedzę. Wiedza jawna, taka jak prawa autorskie lub informacje skodyfikowane w 

podręcznikach, systemach lub procedurach, może być prawnie chroniona. Wiedza ukryta, informacje 

zatrzymane przez jednostki, w tym uczenie się, doświadczenie, obserwacja, dedukcja i nieformalnie 

nabyta wiedza, mogą korzystać tylko z ograniczonej ochrony prawnej poprzez np. klauzule o zakazie 

konkurencji. Konieczne jest zapewnienie, że cenna wiedza ukryta jest rejestrowana i przekazywana. 

• Ustanowić systemy informacyjne. Wydajny system zarządzania informacją będzie koordynował i 

kontrolował informacje oraz pomagał w planowaniu. Podczas opracowywania systemu zdecyduj, jakie 

informacje są potrzebne do poprawy decyzji i osiągnięcia celów. 

• Zarządzaj przepływem informacji. Dowiedz się, w jaki sposób przepływa informacja, do czego są 

wykorzystywane i w jaki sposób można je zastosować. 

100. PODEJMOWANIE DECYZJI I PARADOKS WYBORU 

W tej ostatniej części zastanawiamy się, jak powstają świetne pomysły i decyzje, jak unika się złych i 

jeden fakt, który łączy cały ludzki umysł. 

Pomysł 

Paradoksalnie, im więcej masz wyborów, tym trudniejsze może być życie. Dzieje się tak, ponieważ 

większy wybór ma swoją cenę: potencjalnie więcej czasu na zdolności poznawcze oraz zamieszanie i 

paraliż wynikający z niezdecydowania. Podejmowanie decyzji ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 

biznesowego i generowania nowych pomysłów, ale jest pełne zagrożeń. Zrozumienie pułapek to 

połowa sukcesu; zaufanie do siebie to drugie. 

W praktyce 

Sposób, w jaki ludzie myślą, zarówno jako jednostki, jak i zbiorowo, wpływa na podejmowane przez 

nich decyzje w sposób daleki od oczywistych i rzadko rozumianych. John S. Hammond, Ralph L. Keeney 

i Howard Raiffa rozpoznali następujące pułapki w podejmowaniu decyzji: 

• Pułapka kotwicząca polega na tym, że przywiązujemy nieproporcjonalną wagę do pierwszej 

otrzymanej informacji. Początkowy wpływ pierwszej informacji, nasza natychmiastowa reakcja na nią, 

jest tak znaczący, że przeważa nad wszystkim innym, „zagłuszając” naszą zdolność oceny sytuacji. 

• Pułapka status quo skłania nas do utrzymania obecnej sytuacji – nawet jeśli istnieją lepsze 

alternatywy – ze względu na bezwładność lub potencjalną utratę twarzy w przypadku zmiany obecnej 

pozycji. 
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• Pułapka zatopionych kosztów skłania nas do utrwalania błędów z przeszłości, ponieważ związana z 

nią inwestycja sprawia, że rezygnacja z wcześniejszych decyzji jest nie do pomyślenia. 

• Pułapka na dowody potwierdzające (tendencyjność potwierdzeń) ma miejsce wtedy, gdy szukamy 

informacji, aby wesprzeć istniejące stanowisko, zdyskontować przeciwstawne informacje, uzasadnić 

wcześniejsze decyzje i wesprzeć kontynuację obecnie preferowanej strategii. 

• Pułapka nadmiernej pewności powoduje, że przeceniamy trafność naszych prognoz. W połączeniu z 

potwierdzającymi dowodami występuje, gdy decydent ma przesadną wiarę w swoją zdolność 

rozumienia sytuacji i przewidywania przyszłości. 

• Pułapka ramowa ma miejsce, gdy problem lub sytuacja jest niewłaściwie sformułowana, co osłabia 

proces podejmowania decyzji. Jest to często, ale nie zawsze niezamierzone. Sposób postrzegania 

problemu lub sytuacji jest ważny dla zapewnienia podstawy do opracowania skutecznej strategii lub 

decyzji. 

• Pułapka ostatnich wydarzeń prowadzi nas do nadania nadmiernej wagi niedawnemu, 

prawdopodobnie dramatycznemu, wydarzeniu lub sekwencji wydarzeń. Jest ona podobna do pułapki 

kotwiczącej, z tą różnicą, że może pojawić się w dowolnym momencie – nie tylko na początku – i 

spowodować błędną ocenę sytuacji. 

• Pułapka ostrożności prowadzi nas do nadmiernej ostrożności przy szacowaniu niepewnych 

czynników. Istnieje tendencja do bycia bardzo niechętną podejmowaniu ryzyka i prawdopodobnie 

pojawi się, gdy pojawi się dylemat decyzyjny – kiedy decydent czuje, że zarówno obecne podejście, jak 

i alternatywne kierunki niosą ze sobą ryzyko. 

Oprócz tych wad myślenia i wzorców radzenia sobie, istnieją dwie potencjalne pułapki wynikające z 

kultury lub środowiska organizacji: fragmentacja i myślenie grupowe. Fragmentacja występuje, gdy 

ludzie nie zgadzają się ze swoimi rówieśnikami lub przełożonymi. Zazwyczaj ekspresja rodzącego się 

sprzeciwu jest zamaskowana lub tłumiona, chociaż może się wydawać „pasywną agresją”. Zdanie 

odrębne często ropieje w tle – jest ono wymieniane nieformalnie w rozmowie, a nie wyraźnie 

podnoszone w sytuacjach formalnych, takich jak spotkania. Fragmentacja jest korodująca, utrudniając 

skuteczną analizę i podejmowanie decyzji, i może się pogorszyć, gdy dominują poglądy jednej grupy. 

Żywi się również w samopodtrzymującym się cyklu, ponieważ każdy ruch, aby go przełamać, jest 

postrzegany jako próba zdobycia dominacji z jednej strony. W związku z tym może zostać zablokowany, 

aby organizacje i być niezwykle trudne do odwrócenia. Myślenie grupowe jest przeciwieństwem 

fragmentacji. Występuje, gdy grupa tłumi idee, które są krytyczne lub nie wspierają kierunku, w którym 

się porusza. Grupa wydaje się być zgodna lub pewna, ale nie jest. Jest to spowodowane wieloma 

czynnikami, takimi jak przeszłe sukcesy budzące wiarę w nieomylny zespół oraz samozadowolenie. 

Myślenie grupowe może wystąpić, ponieważ członkom grupy odmawia się informacji lub brakuje im 

pewności siebie lub zdolności do kwestionowania dominujących poglądów grupy. Ludzie mogą 

obawiać się niezgody z powodu przeszłych wydarzeń, obecnych obaw lub strachu przed tym, co może 

przynieść przyszłość, i dlatego szukają bezpieczeństwa w liczbach. 

Myślenie grupowe pogarsza fakt, że spójne grupy mają tendencję do racjonalizowania niewrażliwości 

swojej decyzji lub strategii, a to z kolei hamuje krytyczną analizę i wyrażanie odmiennych idei. Efektem 

jest niepełny przegląd dostępnych opcji i brak zbadania ryzyka preferowanych decyzji. Myślenie 

grupowe może wystąpić w organizacjach, w których praca zespołowa jest silna lub słaba. Podobnie jak 

w przypadku fragmentacji, myślenie grupowe jest samowystarczalne. Im dłużej trwa, tym bardziej się 

zakorzenia i „normalna”. Odwrócenie może być bardzo trudne. Teraz wyjaśniliśmy pułapki, jakie są 

rozwiązania? O racjonalnym, zorientowanym na proces podejściu do podejmowania decyzji napisano 
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już wiele, ale ważne są również aspekty psychologiczne, które dopiero od niedawna zaczynają być 

rozumiane: 

• Bądź odważny i nie bój się konsekwencji decyzji. Mamy tendencję do przeceniania konsekwencji, 

dobrych i złych, naszych wyborów. Mamy również tendencję do dyskontowania naszej zdolności do 

dokonania właściwego wyboru. Wynika to z „awersji do straty”: przekonania, że strata zaszkodzi 

bardziej niż zysk. Pamiętaj, że najgorszy scenariusz może nigdy nie wystąpić, a nawet jeśli tak się stanie, 

ludzie niezmiennie mają psychologiczną odporność, aby sobie z tym poradzić. 

• Zaufaj swojemu instynktowi i emocjom. Ewoluowaliśmy, aby podejmować dobre decyzje i zarządzać 

ich wdrażaniem. Czasami szybkie decyzje działają najlepiej dokładnie, ponieważ szybko zebrałeś 

kluczowe informacje, a następnie zareagowałeś. Więcej czasu może po prostu prowadzić do 

przeciążenia informacjami i innych zakłóceń. 

• Bądź przygotowany na odgrywanie roli adwokata diabła. Poszukiwanie wad i błędów wzmocni twoje 

decyzje i wyjaśni czynniki wpływające na decyzję i inne kwestie, takie jak uprzedzenia. Oznacza to bycie 

świadomym błędu potwierdzenia i używanie go. 

• Unikaj nieistotności. Nieistotne informacje zniekształcają naszą percepcję, jak opisano w 

zakotwiczającej pułapce. Rozwiązaniem jest gotowość do kwestionowania kontekstu informacji. Na 

czym opierasz swoją decyzję i czy jest to naprawdę istotne? 

• Przeformułować decyzję. Pomoże Ci to wyświetlić problemy z nową perspektywą. 

• Nie pozwól, by przeszłość cię powstrzymywała. Pułapka utopionych kosztów podkreśla naszą 

tendencję do trzymania się poprzednich wyborów, ponieważ zainwestowano zbyt dużo, aby zmiana 

była akceptowalna. Nie: mogą istnieć lepsze alternatywy. 

• Rzuć wyzwanie grupowemu myśleniu. Ludzie często boją się komentować lub działać z powodu presji 

społecznej. To kiepska wymówka. Dowiedz się, co ludzie naprawdę myślą i wykorzystaj to do 

podejmowania decyzji. 

• Ogranicz swoje możliwości. Oto paradoks wyboru: im więcej mamy opcji, tym trudniejsze może być 

życie. Wybierz najbardziej obiecujące opcje. Może to pomóc w usunięciu presji i wyjaśnieniu sposobu 

myślenia. Jesteśmy zafiksowani na wyborach, wierząc, że więcej jest lepszych. Prawdę mówiąc, 

mniejszy wybór może być bardziej satysfakcjonujący. Warto też przekazać decyzję komuś innemu lepiej 

wykwalifikowanemu. 

Wyzwaniem jest upewnienie się, że w miarę możliwości lubisz to, co robisz, i że decyzję podejmuje 

najlepsza osoba, we właściwy sposób i we właściwym czasie. 

Teraz jest pomysł. 


