
Otrzymywanie porad dotyczących wsparcia 

Wszyscy potrzebujemy pomocy i porady na pewnym etapie naszej kariery biznesowej. Wiedza o tym, 

kiedy i gdzie uzyskać poradę, to dwie główne kwestie. W tej sekcji omówiono obie kwestie, a także 

sugeruje się szereg pomysłów, które mogą okazać się nie tylko wskazówkami dotyczącymi wsparcia, 

ale także bardzo finansowo satysfakcjonujące. Pomysły, o których będziemy rozmawiać w tej sekcji, to:  

#1. Jaki rodzaj pomocy jest dostępny?  

#2. Wiedz, kiedy szukać pomocy<br> 

#3. Wykorzystaj technologię i oszczędzaj pieniądze 

#4 Możesz kwalifikować się do otrzymania dotacji 

#1. Jaki rodzaj pomocy jest dostępny? 

Istnieje tak wiele organizacji, które mogą pomóc podmiotom gospodarczym, że czasami trudno jest 

wiedzieć, od czego zacząć. Istnieją różne organizacje rządowe, a także wiele prywatnych 

przedsiębiorstw, które oferują tysiące produktów i usług, z których możesz skorzystać. Jeśli planujesz 

założyć firmę, odrób teraz swoją pracę domową. Dowiedz się o tych organizacjach i dokładnie jakie 

usługi świadczą. Organizacje rządowe mają na ogół wyraźną przewagę polegającą na oferowaniu 

swoich produktów i usług za darmo lub po dość rozsądnych cenach. Prywatne przedsiębiorstwa 

zazwyczaj pobierają nieco więcej, ale z mojego doświadczenia wynika, że generalnie świadczą one 

szybsze i bardziej szczegółowe usługi. To oczywiście różni się w zależności od obszaru Jeśli nie wiesz, 

kogo użyć, porozmawiaj z innymi ludźmi biznesu. Jeśli prowadzisz już własną firmę, często bardzo 

opłaca się odwiedzić lokalną radę doradczą, aby dowiedzieć się dokładnie, jakie usługi oferują. Może 

się okazać, że pomoc jest dostępna dokładnie w przypadku problemów, których doświadczasz. Jedno 

jest pewne: niezależnie od tego, jaki masz problem, inne firmy miały podobne problemy i gdzieś będzie 

dostępna pomoc. Lubię też korzystać z sieci partnerów biznesowych. Jeśli mam konkretny problem, 

dzwonię do mojego kręgu i proszę o radę; robią podobnie. Wszyscy regularnie rozmawiamy ze sobą i 

szanujemy poufność, gdy pracodawca opowiada nam o problemie, którego doświadcza. Ta wzajemna 

pomoc działa bardzo dobrze i może zaoszczędzić ogromną ilość czasu i pieniędzy. Stworzenie własnej 

podobnej sieci może zapewnić Twojej firmie bezpłatną pulę doświadczeń, z której możesz korzystać 

zawsze, gdy tego potrzebujesz. Myślę, że ważne jest, aby zapewnić jednakową wymianę informacji, w 

przeciwnym razie Twoi współpracownicy mogą zacząć jęczeć za każdym razem, gdy zadzwonisz. Jeśli 

ktoś udzieli mi świetnej informacji, która pozwoli mi zaoszczędzić pieniądze lub czas, lubię wysłać mu 

mały upominek i kartkę z podziękowaniami. Dostępne są również doskonałe książki, które zawierają 

wykazy organizacji i usług, które świadczą. Poszczególne branże mają zwykle własne stowarzyszenia, 

które są świetnym źródłem informacji. Będąc członkiem, będziesz mieć dostęp do informacji, które 

normalnie byłyby trudne do znalezienia. Najlepszą rzeczą w tych organizacjach jest to, że już znają i 

rozumieją Twój biznes, a szanse na to, że Twoje problemy są wspólne dla innych firm z tej samej branży. 

Oczywiście Internet zapewnia dostęp do ogromnej ilości informacji i polecam poświęcić trochę czasu 

na szukanie pomocy online. Dowiedzenie się, jaki rodzaj pomocy jest dostępny, zajmuje tylko czas. 

Zwiększ swoje szanse na rozwój swojego biznesu, będąc dobrze poinformowanym o tym, do kogo 

zwrócić się o pomoc, gdy jej potrzebujesz. 

#2. Wiedz, kiedy szukać pomocy 

Jedną z najczęstszych cech ludzi sukcesu w biznesie jest to, że nie boją się zadawać pytań lub szukać 

pomocy, kiedy jej potrzebują. Wszyscy potrzebujemy pomocy w takiej czy innej formie w pewnym 

momencie. Jeśli masz problemy finansowe, porozmawiaj ze swoim księgowym. Jeśli masz problemy 



prawne, porozmawiaj ze swoim prawnikiem. Im dłużej czekasz, tym gorszy będzie problem. Często 

spędzałem wiele godzin martwiąc się konkretnym problemem, który można było rozwiązać prostym 

telefonem. Możemy się martwić, że nasz księgowy lub prawnik pomyśli, że jesteśmy głupi, jeśli zadamy 

głupie pytanie. Kogo to obchodzi? Co ważne, problem zostanie rozwiązany szybko i przy minimalnym 

zamieszaniu. Mamy klienta, który specjalizuje się w prowadzeniu spraw firm, gdy zbankrutują. Często 

komentują, że gdyby wezwano ich wcześniej, dziewięć razy na dziesięć mogliby pomóc firmie odzyskać 

równowagę i zapobiec ogromnej ilości stresu i zmartwień. Niestety, z szukaniem pomocy wiele osób 

czeka, aż bank będzie gotowy do przejęcia nieruchomości lub właściciel wyda nakaz eksmisji. Podobnie 

jak w przypadku choroby, większość problemów biznesowych można wyleczyć, jeśli zostaną wcześnie 

wykryte i wdrożone odpowiednie leczenie. Jeśli chcesz rozwinąć swój biznes, nie czekaj, aż będzie za 

późno, aby ktokolwiek Ci pomógł. 

#3. Zaakceptuj technologię i oszczędzaj pieniądze 

Często zaskakuje mnie liczba przedsiębiorców, którzy nie korzystają z technologii. Technologia z 

definicji jest postępem lub rozwojem, który umożliwia lepsze wykonanie zadania. Jeśli zadanie można 

wykonać lepiej, to generalnie można je wykonać szybciej, a tym samym bardziej ekonomicznie. 

Niektórzy ludzie ogólnie boją się technologii, co jest zrozumiałe, gdy pomyślisz o tym, jak szybko się 

ona zmienia. Są inni, którzy boją się kosztów technologii i tacy, którzy po prostu nie czują, że mają czas, 

aby dowiedzieć się o nowych technologiach. Każdego dnia spotykam się z wszystkimi tego rodzaju 

podmiotami gospodarczymi i, bez wyjątku, widzę sposoby, dzięki którym mogą oni nie tylko 

zaoszczędzić pieniądze, ale także zarobić więcej, jeśli chodzi o większą sprzedaż, po prostu 

wykorzystując technologię. Jednym z przykładów, który przychodzi nam do głowy w naszej działalności, 

jest wynalezienie aparatu cyfrowego. Jeśli klient potrzebuje szybko zdjęcia, możemy wysłać kogoś z 

aparatem cyfrowym, który zrobi zdjęcie, wróci do biura, pobierze je i prześle klientowi (czasem po 

drobnych retuszach, aby było wyraźniejsze i ostrzejsze ). Cały proces może zająć dziesięć minut. 

Dawniej musieliśmy zaopatrzyć się w kliszę, zrobić zdjęcie, wrzucić kliszę do wywoływarki i czekać na 

wywołanie, zeskanować zdjęcie i wysłać do klienta. Oczywiście nowa metoda jest znacznie szybsza i 

bardziej ekonomiczna dla klienta. Rozwijanie biznesu polega na tym, by pracować mądrzej niż 

przeciwnik. Wydawanie pieniędzy na technologię jest nie tylko odliczane od podatku, ale także 

logiczne. Jaki jest sens używania starej drukarki, która zacina się za każdym razem, gdy próbujesz 

wydrukować dokument? Czujesz się sfrustrowany i zły, ponieważ nie chcesz wydawać pieniędzy na 

nową, a mimo to każdego dnia spędzasz godziny na usuwaniu zaciętego papieru ze starej drukarki. Nie 

zapominaj, że Twój czas jest cenny i lepiej jest go poświęcić na prowadzenie firmy w szczytowym 

momencie. W dzisiejszym środowisku biznesowym praktycznie nie ma branż, które są zwolnione z 

korzystania z nowych technologii. Najważniejsze jest, aby się o tym dowiedzieć, a miejsc, w których 

można znaleźć informacje o nowych produktach i usługach, które mogą pomóc w lepszym prowadzeniu 

firmy, nie brakuje. 

#4 Możesz być uprawniony do dotacji 

Wiele rządów na całym świecie oferuje zachęty dla ludzi do prowadzenia małych firm. Te rządy zdają 

sobie sprawę, że małe firmy odgrywają ważną rolę w ich gospodarce (tak jak robiły to przez tysiące lat) 

poprzez dystrybucję produktów i usług wśród ogółu społeczeństwa. Zdają sobie również sprawę, że 

małe firmy zapewniają miejsca pracy milionom ludzi, co z kolei zapewnia pieniądze do wydania na 

towary i usługi, dzięki czemu gospodarka się obraca. Oznacza to, że mając wiele zdrowych małych firm, 

więcej osób będzie mogło znaleźć pracę. Jeśli tworzone są miejsca pracy, rządy są wybierane 

ponownie, a cykl trwa. Z powodu tej motywacji może się okazać, że Twoja firma kwalifikuje się do 

pewnego rodzaju dotacji lub specjalnego finansowania. Często zachęty rządowe dotyczą zatrudniania 

ludzi, co większość firm stara się utrzymać na jak najniższym poziomie. Niedawno zatrudniliśmy młodą 



recepcjonistkę, która uczestniczyła w rządowym programie szkoleniowym. Warunki były takie, że 

pracowała w naszej firmie przez rok, w zamian za co jej pensje były mocno dotowane, a nasza firma 

otrzymywała zachęty pieniężne przez rok. Musieliśmy asystować przy szkoleniu, a od pracownika 

oczekiwano, że nauczy się cennych umiejętności biznesowych, które będzie mogła wykorzystać w 

swojej karierze. Cieszyliśmy się niższymi kosztami płac i zmotywowanym stażystą, który był chętny do 

nauki. Istnieje wiele takich schematów. O niektórych łatwo się dowiedzieć, podczas gdy inne wymagają 

zbadania. Radzę zacząć szukać informacji w Internecie, a następnie szerzyć swoje poszukiwania dalej 

stamtąd. Rozmowa z innymi podmiotami gospodarczymi to doskonały sposób, aby dowiedzieć się o 

programach rządowych, a wizyta w lokalnym centrum doradztwa dla małych firm powinna również 

dostarczyć Ci wskazówek. Jeśli nadal jesteś w ślepych zaułkach, skontaktuj się z lokalnym politykiem i 

zapytaj go o wszelkie zachęty, aby pomóc Twojej firmie. Jeśli ich nie ma, zapytaj ich, dlaczego nie. 

Możesz być uprawniony do otrzymania jakiejś formy finansowania, aby pomóc Twojej firmie w 

rozwoju, a nawet nie być tego świadomym. 



#5. Nie bądź niedokapitalizowany - miej wystarczająco dużo pieniędzy od samego początku 

Wiele osób pogrąża się w emocjach chwili, gdy przychodzi do zakupu lub rozpoczęcia działalności. Ich 

podekscytowanie nowym przedsięwzięciem często przyćmiewa ich zwykle silne poczucie rozsądku. Jest 

wiele do powiedzenia na temat czasu na ochłodę i rozważenie decyzji. Na świecie istnieją dwa rodzaje 

firm: te, które doświadczyły braku pieniędzy, i te, które doświadczą braku pieniędzy. Dziewięć razy na 

dziesięć brak pieniędzy można powiązać z brakiem wystarczającej ilości pieniędzy od pierwszego dnia. 

Byłem w sytuacji, w której mój pierwszy biznes musiał zacząć zarabiać od pierwszego dnia. Nie tylko 

odwracanie pieniędzy, ale także zarabianie. To bardzo trudne. Podczas zakładania lub kupowania firmy 

istnieje tak wiele potencjalnych pułapek, które mogą wpłynąć na dochód, że tak naprawdę nie ma 

pewności. Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, musisz mieć pewność, że są ludzie, którzy są 

gotowi kupić Twoje produkty. Trochę zajmie Ci zdobycie własnych klientów i zbudowanie biznesu do 

poziomu, na którym pokrywasz koszty. Podczas budowania firmy nadal będziesz musiał pokryć 

wszystkie swoje stałe wydatki, a to wraca do kwoty pieniędzy, które masz dostępne na początku 

działalności (kapitał początkowy). Jeśli kupujesz cudzy biznes, kupujesz przepływ gotówki i obecnych 

klientów (goodwill). Niestety nie ma gwarancji, że klienci będą nadal korzystać z firmy, gdy ją 

przejmiesz. Musisz uwzględnić fakt, że możesz stracić pewną część tych klientów. Widziałem to wiele 

razy, gdy firma jest sprzedawana, a klienci masowo odchodzą. Często nowy właściciel bankrutuje w 

stosunkowo krótkim czasie. Zwykle oznacza to, że pozwolili na możliwy exodus klientów i nie mieli za 

sobą wystarczającego kapitału, aby pokryć te straty, dopóki nie zbudują własnych klientów. Posiadanie 

i prowadzenie własnej firmy może być niezwykle satysfakcjonujące. Z pewnością jest o wiele 

przyjemniej, jeśli możesz zmniejszyć poziom stresu dzięki dobremu planowaniu finansowemu i 

realistycznemu podejściu do tego, ile pieniędzy potrzeba, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz. Zapewnienie, 

że masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby rozpocząć lub kupić swój biznes, jest niezbędne. 

#6. Budżety i planowanie – witaj w rzeczywistości (planuj na najgorsze, nie najlepsze) 

W #5 mówiliśmy o problemie braku wystarczającej ilości pieniędzy, kiedy zaczynasz swój biznes. Ta 

wskazówka dotycząca wsparcia dotyczy ustawiania budżetów, które są realistyczne i uczciwe. W 

biznesie wszyscy musimy ustalać budżety. Musimy dokładnie wiedzieć, ile będzie kosztowało 

prowadzenie naszej firmy, a tym samym ile pieniędzy będziemy potrzebować na pokrycie tych kosztów. 

Częstym błędem w biznesie jest złe planowanie i nierealistyczne oczekiwania w zakresie dochodów i 

wydatków. Z mojego doświadczenia trzy najczęstsze błędy to:  

• niedoszacowanie kosztów (kosztów);  

• przeszacowanie, ile pieniędzy wpłynie (dochodu);  

oraz 

• brak rozpoznania, że pieniądze będą napływać wolniej niż oczekiwano.  

Oczywiście efektem końcowym tych błędów jest poważny brak gotówki (lub problem z przepływem 

gotówki). Ta wskazówka ma na celu zachęcenie Cię do przyjęcia realistycznego podejścia do 

budżetowania. Nie planuj najlepszego możliwego scenariusza, planuj najgorszy. Jeśli wszystko pójdzie 

lepiej niż oczekiwano, skończysz z większą ilością pieniędzy w banku - wynik końcowy, z którym łatwo 

się żyje. Planując wydatki, weź pod uwagę absolutnie wszystko, a następnie uwzględnij nietypowe lub 

nieoczekiwane koszty. Wiele wydatków jest łatwych do zaplanowania, ponieważ pojawiają się z 

miesiąca na miesiąc. Najlepszym przykładem jest czynsz – łatwo go zaplanować, ponieważ co miesiąc 

wynosi mniej więcej tyle samo. Inne wydatki – takie jak opłaty bankowe, podatki, naprawy pojazdów, 

awarie sprzętu, ubezpieczenie, opłaty prawne i księgowe itd. - są trudniejsze do zaplanowania; należy 



jednak uwzględnić dla nich poprawkę. Jako przykład załóżmy, że otwarcie drzwi biznesowych kosztuje 

Cię 10 000 PLN miesięcznie w prostych kosztach stałych. Obejmuje to wszystkie wydatki, które możesz 

zaplanować. (Nawet małe rachunki, które wynoszą tylko kilka złotych tygodniowo, sumują się i mają 

wpływ na wyniki finansowe). Teraz musisz uwzględnić nieoczekiwane koszty. Przewiduję dodatkowe 

koszty w wysokości 20 procent miesięcznie na koszty nadzwyczajne, a generalnie to więcej niż pokrywa 

te dodatkowe koszty. Po raz kolejny, jeśli nie ma nadzwyczajnych kosztów, wychodzę na pierwszy plan. 

W oparciu o tę zasadę koszty prowadzenia firmy wynoszą teraz 12 000 PLN miesięcznie. Dzięki temu 

dowiesz się dokładnie, ile pieniędzy musisz zarobić każdego miesiąca, aby pokryć swoje koszty. Bardzo 

częstym błędem jest przeszacowanie wysokości dochodu, którego możesz oczekiwać od swojej firmy. 

Aby prowadzić biznes, musimy być optymistami, ale między optymizmem a naiwnością jest cienka linia. 

Jeśli o mnie chodzi, dochód nie jest gwarantowany, dopóki pieniądze nie znajdą się w banku. Wiele 

razy byłem przyłapany na wydawaniu pieniędzy, które zdecydowanie miały wejść, tylko po to, by 

stwierdzić, że z jakiegoś powodu projekt nie został zrealizowany. Wiemy, ile pieniędzy potrzebujemy, 

aby działać, więc mamy cel dochodowy. Przy planowaniu dochodu obowiązuje ta sama zasada – bądź 

ostrożny i raczej nie doceniaj niż przeceniaj. Jeśli się mylisz, najgorsze, co może się zdarzyć, to to, że 

skończysz z większą ilością pieniędzy w banku, niż się spodziewałeś. Tylko Ty naprawdę możesz ustawić 

swój budżet na oczekiwany dochód. Jeśli Twoja firma ma historię, często możesz dość dokładnie 

planować na podstawie poprzednich lat, ale jeśli zaczynasz nowy biznes, czasami musisz zgadywać. 

Bądź bardzo ostrożny przy przyjmowaniu założeń, których nie można poprzeć. Kiedyś pracowałem z 

firmą, która rozpoczęła nowy biznes w centrum handlowym. Przeznaczyli 10 procent ludzi 

przychodzących do centrum, aby odwiedzić ich firmę. Oczywiście jest to duże założenie oparte na 

niewiele poza prostym przepływem ruchu. Inne czynniki, które wpływają na to założenie, dotyczą 

lokalizacji, kosztów, konkurencji, atrakcyjności firmy, personelu, wyposażenia sklepu i tak dalej. Biznes 

walczył przez wiele lat po prostu dlatego, że przyjęte założenie było błędne i zbyt pozytywne. 

Powszechną praktyką dobrych planistów budżetowych jest uwzględnianie zarówno najgorszego, jak i 

najlepszego scenariusza. Podobnie jak dochód, przepływ środków pieniężnych musi być planowany, 

zwłaszcza jeśli Twoja firma działa na klientach, którzy otrzymują konta. Często firma może bardzo 

dobrze handlować, z „dochodami z księgi” wyglądającymi fantastycznie, ale w rzeczywistości w banku 

nigdy nie ma pieniędzy. Problemy z przepływem gotówki mogą zniszczyć firmę szybciej niż cokolwiek 

innego. Planując przepływy pieniężne zawsze bądź ostrożny, uwzględniaj opóźnienia i dziwny 

nieściągalny dług i miej plan awaryjny na wypadek, gdyby przepływy pieniężne stały się napięte. 

Większość problemów z przepływami pieniężnymi wynika z niedokapitalizowania (Tip #1) od samego 

początku. Podsumowując, najważniejszą kwestią, którą należy wziąć pod uwagę z tej wskazówki, jest 

to, że musisz być realistą podczas planowania budżetów. Jeśli jest to dla ciebie trudne, poszukaj porady 

u kogoś bezstronnego, na przykład księgowego. Ustalanie napiętych, konserwatywnych budżetów jest 

znakiem rozpoznawczym odnoszących sukcesy firm i z pewnością ułatwi prowadzenie biznesu. 

#7. Finansowanie - warto się rozejrzeć 

W dzisiejszych czasach każdy chce pożyczyć ci pieniądze. Jeśli masz rozsądną zdolność kredytową, 

Twoja skrzynka na listy zostanie wypełniona mnóstwem niesamowitych ofert, które wciągną Cię w 

jeszcze większe długi. Instytucje finansowe będą cię traktować tak, jakbyś był najważniejszą osobą na 

świecie – dopóki nie złożysz podpisu na linii przerywanej. Następnie spróbuj spóźnić się o tydzień z 

płatnością za samochód, aby dowiedzieć się, na czym polega słaba obsługa klienta. Prawda o finansach 

jest taka, że każdy da ci je, gdy nie będziesz ich potrzebować, ale nikt nie da ci ich, gdy będziesz ich 

potrzebować. To trudna rzeczywistość i pod wieloma względami jest to zrozumiałe. Inną 

rzeczywistością jest to, że jeśli nie posiadasz jakiejś nieruchomości, zapłacisz z góry za wszelkie finanse, 

ponieważ jesteś uważany za pożyczkobiorcę wyższego ryzyka. Więc jak to na ciebie wpływa? Po 

pierwsze, staraj się unikać proszenia o kredyt, gdy nie masz pieniędzy lub nie jesteś właścicielem 



nieruchomości. Kilka lat temu poszedłem do banku poprosić o 5000 złotych debetu. Miałem wyniki 

handlowe przez kilka lat, które były dość dobre, ale w tym czasie nie posiadałem żadnej nieruchomości. 

Kierownik banku nawet nie przeczytał mojej aplikacji. Powiedział po prostu, że lepiej byłoby użyć jednej 

z moich kart kredytowych, aby otrzymać zaliczkę gotówkową, jeśli potrzebuję dodatkowych pieniędzy. 

Problem polegał na tym, że moje karty kredytowe cieszyły się 17-procentowym odsetkiem i nie 

chciałem płacić aż tak dużo, ale nie miałem wyboru. Zdesperowany dla pieniędzy musiałem uciekać się 

do pożyczania od jakiejś instytucji finansowej na absurdalne oprocentowanie i przez lata tego 

żałowałem. Na przykład kupiłem używany samochód jakieś pięć lat temu. Dealer bardzo szybko załatwił 

finanse i zanim się zorientowałem, podpisywałem kontrakt. Pożyczyłem 24 000 PLN na 17,5 procent i 

spłaciłem fortunę. Ani razu nie pomyślałem o rozejrzeniu się lub poproszeniu pożyczkodawcy o lepszą 

stawkę. Banki i SKOK-i oferowały wówczas kredyty samochodowe na około 9 proc. odsetek! Przez pięć 

lat to niedopatrzenie kosztowało mnie dużo pieniędzy i na pewno nie popełnię ponownie tego samego 

błędu. Często, gdy zwracamy się do firmy finansowej, robimy to z kapeluszem w dłoni, niemal błagając 

o pieniądze. Ironia polega na tym, że wiedzą o tym i zachęcają do tego rodzaju zachowań, ponieważ 

zarabiają na nas dużo pieniędzy. Dlatego powinieneś rozejrzeć się, szukając jakiegokolwiek rodzaju 

finansowania. Zapraszam do negocjacji stóp procentowych. Teraz, kiedy jestem starszy i trochę 

mądrzejszy, wiem, że większość instytucji finansowych ma jakieś pole manewru; nawet jeśli nie mogą 

zmienić stóp procentowych, mogą zrezygnować z opłat i zaoferować inne zachęty. Pamiętaj, że jesteś 

klientem, a oni mogą zarobić na Tobie dużo pieniędzy. 

#8. Przechowuj dokumentację osobistą i firmową oddzielnie 

Częstym błędem, zwłaszcza wśród początkujących przedsiębiorców, jest niepowodzenie w 

przechowywaniu danych osobowych oddzielnie od dokumentacji biznesowej. Może się zdarzyć, że 

płacisz rachunek za firmę własną kartą kredytową lub płacisz rachunek osobisty, taki jak rachunek za 

prąd w domu, czekiem firmowym. Problem polega na tym, że sporządzenie zeznania podatkowego jest 

o wiele bardziej skomplikowane, ponieważ generalnie nie można dochodzić wydatków osobistych w 

zeznaniu podatkowym. To także koszmar związany z papierkową robotą, gdy trzeba przydzielić, skąd 

pochodzą fundusze lub dokąd trafiły. Oczywiście byłem winny robienia tego w przeszłości. W mojej 

pierwszej firmie nawet nie wiedziałem, że te dwie rzeczy powinny być oddzielone; Po prostu założyłem, 

że wszystkie paragony muszą być trzymane w tym samym pudełku po butach. Mój pierwszy księgowy 

był bardzo cierpliwy. Przeszedł na emeryturę i myślę, że było mu mnie żal, więc bardzo delikatnie 

wyjaśnił, jak działa system i od tego czasu jestem w tym dość dobry. Innym problemem związanym z 

mieszaniem dokumentacji biznesowej z danymi osobowymi jest to, że możesz płacić albo za mały 

podatek, albo za wysoki podatek. Oba są potencjalnymi problemami i, ogólnie rzecz biorąc, działy 

podatkowe nie mają wystarczającej wiedzy na temat złych praktyk księgowych. Pod koniec dnia 

powinieneś znać różnicę; ignorancja nie jest wymówką. Znam wielu przedsiębiorców, którzy zawsze 

wkładają rękę do kieszeni, aby kupić rzeczy dla firmy. Może to być tylko kilka złotych na raz, ale 

wszystko się sumuje. Aby temu zaradzić, musisz mieć trochę drobnej gotówki – powiedzmy kilkaset 

złotych - którą wykorzystujesz na te mniejsze zakupy. Kluczem do drobnej gotówki jest 

przechowywanie paragonów, aby mieć pewność, że kiedy wszystko zostanie wydane, paragony będą 

równe całkowitej kwocie. Następnie piszesz kolejny czek i zaczynasz od nowa. Przez lata straciłem 

dosłownie tysiące złotych na nieodebrane wydatki tylko dlatego, że nie mogłem pogodzić się z drobną 

gotówką. Życie jest o wiele łatwiejsze, jeśli możesz rozpocząć działalność, przechowując swoje dane 

oddzielnie. Jeśli działasz od kilku lat, a obszary nadal się pokrywają, po prostu zacznij pracować nad ich 

rozdzieleniem tak szybko, jak to możliwe. Twój księgowy powinien Ci w tym pomóc, ale jeśli nadal nie 

masz pewności, zainwestuj trochę czasu i zrób kurs księgowego. Jeśli to nadal nie działa, musisz 

zatrudnić kogoś do kontrolowania kont, który jest bezwzględny i nie zastrasza cię, że jesteś szefem. 

Jeśli nie masz paragonu, nie dostaniesz pieniędzy. Bez zamówienia, bez czeku. Otrzymasz wiadomość. 



#9. Znajdź i korzystaj z dobrego księgowego 

Posiadanie dobrego księgowego to podstawa. Niestety trudno je znaleźć. Największą skargą na 

księgowych jest to, że generalnie nie są zainteresowani moim biznesem, chyba że zarabia dużo 

pieniędzy. Zgadzam się, że jest to prawdopodobnie najciekawszy i najbardziej pociągający czas z punktu 

widzenia księgowego, ale najbardziej potrzebuję pomocy i porady, gdy sprawy nie układają się 

najlepiej. Jak więc znaleźć dobrego księgowego? Podjąłem następujące kroki, aby znaleźć mojego 

obecnego księgowego, który jest świetny. Najpierw podniosłem Yellow Pages i wybrałem dziesięć 

nazwisk, które z jakiegoś powodu przemówiły do mnie (na przykład podobały mi się kolory w ich 

reklamach). Następnie zadzwoniłem do dziesięciu partnerów biznesowych i zapytałem, z kogo 

korzystali i czy mogliby ich polecić. Potem umówiłem się na spotkania z firmami, które pasowały. W 

sumie było pięć firm, które teraz rozważałem. Podczas spotkań z każdym księgowym przeprowadzałem 

z nimi wywiady. Chciałem, aby powiedzieli mi, dlaczego powinienem ich używać, i poprosiłem o 

nazwiska kilku ich klientów, abym mógł sprawdzić, czy są tak dobrzy, jak podają. Nie byłem niegrzeczny 

ani arogancki, ale jednocześnie nie byłem przez nich onieśmielony. Potrzebowałem kogoś, kto 

poprowadzi mnie i pomoże mi rozwinąć mój biznes. Szczerze mówiłem im o pozytywnych i 

negatywnych cechach mojej firmy oraz o tym, czego potrzebuję. Ważne jest, abyś miał jasno te punkty 

w swoim umyśle. Dwie z pięciu firm odmówiły podania nazwisk osób w celu weryfikacji ich usług, więc 

od razu się wycofali. Zadzwoniłem do każdej z osób, których nazwiska dostarczyły trzy pozostałe firmy, 

i podjąłem decyzję na podstawie komentarzy tych osób. Muszę być szczery i powiedzieć, że ważną 

cechą, której szukałem, była księgowa, z którą mogłem się swobodnie komunikować. Musieliśmy się 

połączyć. Omówienie kosztów z potencjalnym księgowym jest całkowicie dopuszczalne. W 

rzeczywistości szaleństwem byłoby nie zapytać, jaka jest ich stawka godzinowa, ani o przybliżenie 

kosztów rocznych. W ten sposób nie ma dla Ciebie ani dla nich niespodzianek. Częstym błędem 

biznesowym jest to, że ludzie nie pytają, ile coś będzie kosztować, dopóki praca nie zostanie wykonana. 

Potem narzekają na wydatek. Dobra komunikacja powinna wyeliminować to szczególne zagrożenie. 

Kiedy już zdecydujesz się na księgowego, musisz zacząć budować relację. Nie wstydź się stanu swojej 

dokumentacji finansowej lub faktu, że Twoja firma może nie zarabiać dużo pieniędzy. Księgowi są jak 

lekarze. Nie powiedzą nikomu innemu i na ogół już to wszystko widzieli. Co najważniejsze, musisz być 

z nimi całkowicie szczery. Jeśli Twój księgowy składa zeznanie podatkowe na podstawie podanych przez 

Ciebie informacji i nie jest to prawdą, to Ty wpadasz w kłopoty, a nie oni. Więc bądź otwarty i powiedz, 

jak jest. Jeśli występują problemy w sposobie, w jaki robisz coś, twój księgowy powinien 

współpracować z tobą, aby pomóc je wyeliminować. Może to trochę potrwać, ale dopóki pracujecie 

razem, praktycznie każdy problem można rozwiązać. Dobry księgowy to potężna broń w arsenale 

potrzebna do przetrwania w biznesie. Wierzę, że księgowy może być tak dobry, jak jego klient. Bądź 

otwarty na ich pomysły, bądź szczery i korzystaj z ich rad – w końcu za to im płacisz. 

#10. Jaka jest różnica między księgowym a planistą finansowym? 

To pytanie, na które tak naprawdę nie ma jasnej odpowiedzi. Ważne jest, aby wiedzieć, że te usługi 

istnieją, ponieważ musisz wiedzieć, której możesz potrzebować w dowolnym momencie. Korzystam z 

usług księgowego, aby upewnić się, że wszystkie moje zobowiązania prawne są spełnione. Obejmują 

one składanie okresowych deklaracji podatkowych, dokumentowanie protokołów z corocznych 

spotkań oraz zapewnienie terminowego uiszczania wszystkich opłat firmy. Mój księgowy jest tam 

również, aby doradzić mi, w jaki sposób obniżyć opodatkowanie tam, gdzie to możliwe. Pomaga w 

znalezieniu prawnych sposobów oszczędzania na podatkach oraz przedstawia rekomendacje 

dotyczące ochrony mojego majątku i ograniczenia moich zobowiązań. Pomaga również w mojej 

ogólnej strategii biznesowej i planowaniu długoterminowej przyszłości firmy i mnie. Używam planisty 

finansowego specjalnie do budowania własnego bogactwa. Mój planista finansowy załatwił 



ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia emerytalne, polisy ochrony dochodów i wysoko oprocentowane 

inwestycje. Jego rolą jest branie pieniędzy, które zarabiam w moim biznesie i sprawienie, by się 

rozwijał. Zamieszanie wynika z faktu, że wielu księgowych jest również planistami finansowymi. 

Uważam, że te dwie role idą w parze, ale lubię mieć porady z dwóch źródeł. Jeśli twoja firma jest 

podobna do mojej, na początku nie ma pieniędzy. Płacenie księgowemu jest wystarczająco trudne, a 

pomysł korzystania z planisty finansowego nie wchodzi w grę. W miarę dojrzewania firmy odkryjesz, 

że masz dostępne dodatkowe środki i w końcu nadejdzie czas, kiedy będziesz musiał zacząć myśleć o 

tym, co zrobić z tymi pieniędzmi. Niezależnie od tego, którą drogą chcesz iść, a w idealnym świecie 

prawdopodobnie od pierwszego dnia skorzystałbyś z usług obu profesjonalistów, pamiętaj, że chcesz, 

aby osoby pracujące dla Ciebie dawały Ci każdą możliwą przewagę w osiągnięciu sukcesu finansowego 

w Twojej firmie. Wybierając planistę finansowego, zastosuj taką samą strategię, jak przy znalezieniu 

profesjonalnego doradcy. Zapytaj znajomych i partnerów biznesowych o ich rekomendacje. Spotykając 

się z potencjalnymi planistami finansowymi, poproś o nazwiska kilku klientów, do których możesz 

zadzwonić, aby zweryfikować ich umiejętności. Jeśli nie są na to przygotowani, poszukaj gdzie indziej. 

#11. Co zrobić, jeśli wpadniesz w kłopoty finansowe? 

Istnieją dwa rodzaje firm: te, którym brakuje gotówki, i te, którym będzie jej brakować. Nie spotkałem 

jeszcze własnoręcznie stworzonego biznesmena, który nie miał tego problemu w swojej karierze. To, 

jak radzisz sobie w trudnych czasach, jest bardzo ważne. Chcesz, aby ludzie nadal z Tobą 

współpracowali i nie przestali od razu Ci dostarczać, co ostatecznie zamknie Twój biznes. Na początku 

swojej działalności popełniałem wiele błędów i często brakowało mi gotówki. Moją odpowiedzią było 

użycie starej rutyny „czeku wysyłanego pocztą”, udając zdziwienie, gdy rozzłoszczony dostawca 

zadzwonił z informacją, że nie otrzymali zapłaty. Dzięki uprzejmemu kierownikowi banku, który 

pewnego dnia mnie posadził i powiedział, jak radzić sobie z problemami takimi jak moje, odkryłem, że 

istnieje lepszy sposób na poradzenie sobie z tą sytuacją. Rozmawiać z ludźmi. Jeśli poinformujesz ich, 

co się dzieje, dlaczego tak się dzieje, a co najważniejsze, co z tym robisz, większość dostawców zrobi 

wszystko, aby Ci pomóc. Nie chcą stracić pieniędzy, które już im jesteś winien, a już na pewno nie chcą 

stracić Twojej firmy. Opracowanie planu płatności to logiczny krok. Niektóre firmy organizują system, 

w którym za wszystkie nowe zamówienia płacisz z góry i spłacasz zaległą kwotę przez określony czas. 

Niezależnie od układu, pracujesz z korzyścią dla wszystkich. Istnieją również firmy, które specjalizują 

się w tzw. turnaround management. Pomagają firmom, rozmawiając z dostawcami w Twoim imieniu. 

Mogą pośredniczyć w kontaktach z właścicielami i instytucjami finansowymi, być może pomóc w 

restrukturyzacji Twojego zadłużenia i ogólnie usunąć dużą presję w tych trudnych czasach. Te usługi 

nie są bezpłatne; w rzeczywistości mogą być dość kosztowne. Mogą jednak sprawić, że sytuacja stanie 

się bardziej znośna, abyś mógł kontynuować pracę, zwiększając swój biznes. Poza komunikacją, 

najlepszym sposobem radzenia sobie i przetrwania tej sytuacji jest jej unikanie. Jeśli obawiasz się o 

stan finansowy swojej firmy, natychmiast porozmawiaj ze swoim księgowym. Po raz kolejny musisz być 

całkowicie szczery i otwarty; półprawdy zranią cię tylko bardziej. Uważam, że więcej firm upada z 

powodu wstydu niż z jakiegokolwiek innego powodu. Zanim przedsiębiorca w końcu idzie porozmawiać 

ze swoim księgowym, często jest już za późno. 

#12. Rzeczywisty koszt rozbudowy – czy możesz sobie na to pozwolić? 

Ekspansja kosztuje. To takie proste, a istnieje wiele firm, które zbankrutowały, ponieważ zbyt szybko 

się rozwinęły. Mam przyjaciela, który jest fotografem i wydawcą. Prowadzi niezwykle udany i 

dochodowy biznes. Rozmawiając z nim pewnego dnia o tym, jak dobrze idzie jego biznes. Spojrzał mi 

w oczy i powiedział, że musi być bardzo ostrożny, ponieważ jego szybki rozwój bardzo utrudnia finanse. 

Byłem zszokowany i tak naprawdę nie zrozumiałem, dopóki nie wyjaśnił, że za każdym razem, gdy 

rozszerzał swoje produkty na nowy biznes, kosztowało go to kilka tysięcy dolarów w kosztach założenia, 



a potem miał dodatkowe nakłady na utrzymanie bazy klientów. Ponieważ jego produkty cieszyły się 

tak dużym popytem, miał wiele sklepów, które chciały sprzedawać jego książki. Nie było dla niego nic, 

że miał 50 czy 60 nowych klientów miesięcznie, co w rzeczywistości kosztowało go prawie 150 000 

dolarów na rozpoczęcie działalności. Odzyskanie tych pieniędzy zajęłoby nawet rok, więc łatwo 

zauważyć obciążenie, jakie taka ekspansja miałaby dla przepływów pieniężnych firmy. Na szczęście jest 

sprytnym operatorem i zatrudnił dobrego kontrolera finansowego, który pomógł pokierować firmą 

przez trwającą ekspansję. Istnieje ogólna filozofia, że firmy powinny cały czas rosnąć i rozwijać się. 

Ważne jest, aby zrozumieć, że ta ekspansja wiąże się z kosztami i że naprawdę musisz starannie 

zaplanować rozwój swojej firmy, w tempie, na które możesz sobie pozwolić. Oczywiście dla wielu firm 

ekspansja wiąże się z korzyściami kosztowymi, takimi jak zwiększona siła nabywcza. Chodzi mi o to, że 

dotarcie do tego etapu kosztuje, a Twoja firma musi być w stanie pozwolić sobie na rozwój. Inny mój 

znajomy, który był właścicielem dużej firmy transportowej, zawsze mówił, że znacznie trudniej jest 

zmniejszyć firmę niż ją rozwinąć. Chodziło o to, że kiedy się rozwijasz, opierasz ekspansję na 

zwiększaniu przychodów od większej liczby klientów. Jeśli z jakiegoś powodu to nagle się skończy, 

bardzo trudno jest zmniejszyć biznes do dochodowego poziomu. Trzeba zwolnić pracowników, 

zmniejszyć wielkość biura, zmniejszyć zadłużenie i tak dalej. Głównym punktem tej wskazówki jest to, 

że jeśli Twoja firma rozwija się z powodu popytu, to świetnie. Uważaj jednak na to, jak zarządzasz tym 

wzrostem i wbuduj w swój biznesplan fakt, że pewnego dnia może być konieczne zmniejszenie 

rozmiaru. 

#13. Strzeż się kredytowania 

Wszyscy chcemy klientów i generalnie chcemy ich wielu. W naszym pośpiechu, aby zbudować bazę 

klientów, nasza kontrola kredytowa często może wyjść poza okno. Było wiele  firm, które prawie zostały 

bankrutami, ponieważ ludzie nie płacili swoich rachunków. W końcu, jeśli nie dostanę zapłaty, nie 

mogę zapłacić innym. To klasyczne błędne koło, które jest bardzo powszechne w biznesie. Jeśli 

prowadzisz firmę, w której ludzie płacą ci na miejscu, jesteś jednym z tych szczęśliwców. Jeśli 

prowadzisz firmę w branży, która na ogół działa na fakturach i rachunkach, musisz być bardzo ostrożny. 

Celem tej wskazówki dotyczącej przetrwania jest ostrożne przyznawanie kredytu w celu wygrania 

biznesu. Oczywiście większość firm doskonale radzi sobie z opłacaniem rachunków. To nie o nich należy 

się martwić. To inni, którzy są powolni, a może nie handlują zbyt dobrze, są zmartwieni. Jeśli udzielasz 

kredytu, powinieneś mieć system sprawdzania wnioskodawcy, aby upewnić się, że dobrze płaci 

rachunki. Nawet najmniejsza firma może mieć system sprawdzania zdolności kredytowej. Wystarczy 

prosty formularz z prośbą o kilka referencji handlowych. Wiele firm prosi teraz dyrektora firmy o 

podpisanie gwarancji. To zależy od Ciebie. Jeśli zwraca się do nas nowy klient o kredyt, prosimy o kilka 

referencji handlowych i zawsze je sprawdzamy. Pytamy również innych partnerów biznesowych, czy 

znają klienta i czy wiedzą o nim dużo. Jeśli się wymeldują, przedłużymy kredyt. Jeśli nie wymeldują się, 

prosimy o płatność z góry. Zazwyczaj od wszystkich nowych klientów prosimy o 50-procentową 

zaliczkę, aby zapewnić pokrycie kosztów. Inną ważną kwestią związaną z przedłużaniem kredytu jest 

upewnienie się, że warunki płatności są jasno wyjaśnione. Jeśli wystawiasz konto 30-dniowe, napisz to. 

Jeśli jest to konto siedmiodniowe, upewnij się, że klient zna i potwierdza ten fakt. Mogą nie być w 

stanie pracować w tak krótkim czasie płatności (często w przypadku dużych firm), więc będziesz musiał 

dokonać innych ustaleń. Szczerze, otwarte dyskusje na temat pieniędzy i warunków płatności na 

wczesnych etapach relacji biznesowej pozwolą uniknąć problemów w przyszłości. Inną ważną kwestią 

jest to, że firma może dobrze handlować, gdy zaczniesz ze sobą współpracować; płacą rachunki na czas 

i wszystko jest w porządku. Następnie zaczynają zwalniać i 30 dni zamienia się w 60 dni, a 60 w 90. 

Pamiętaj, że jest to sygnał ostrzegawczy, że może wystąpić problem i musisz się z nimi komunikować, 

aby upewnić się, że Twoje pieniądze są bezpieczne. Niektóre firmy, gdy mają obniżkę kredytu, 



zmieniają dostawców. Dobrą wskazówką, o której czytałem w przeszłości, jest to, że jeśli nagle 

zdobędziesz nowego klienta bez wyraźnego powodu, uważaj, bo nikt inny nie udzieli mu kredytu. 

#14. Pogoń za złymi długami – czy warto? 

Jeśli jesteś w niefortunnej sytuacji, gdy masz nieściągalne długi, które są od dawna spóźnione i musisz 

je ścigać, musisz zdecydować, kiedy przestać je ścigać, a kiedy je umorzyć. Oczywiście w pierwszej 

kolejności lepiej nie mieć nieściągalnych długów, a dobry system kontroli kredytowej w dużej mierze 

wyeliminuje ten problem. Pogoń za złymi długami kosztuje czas i pieniądze, a czasem wiele z obu. 

Kiedyś posiadałem publikację, która była winna dużo pieniędzy ,które były od dawna spóźnione. Biznes 

borykał się z trudnościami przez długi czas, ponieważ kredyt był udzielany zbyt łatwo. Osiągnął punkt, 

w którym rentowność firmy była wątpliwa, ponieważ tych zaległych pieniędzy nie można było zebrać. 

Ponieważ nie uzyskiwałem żadnych wyników, zatrudniłem firmę windykacyjną. Chociaż udało im się 

zdobyć trochę pieniędzy, zdecydowana większość wciąż była znakomita. Cały czas ponosiłem koszty i 

ostatecznie dług wraz z kosztami windykacji faktycznie rósł. Niektóre firmy, które były winne pieniądze, 

zbankrutowały, a ja odzyskałem tylko kilka centów w dolarach. Inni zostali postawieni przed sądem i 

wydano wyroki przeciwko przedsiębiorstwom, ale nadal musiałem ich ścigać za pieniądze. W 

rzeczywistości był to żart. Większość pieniędzy nie została zebrana; w rzeczywistości moja sytuacja była 

o prawie 20 000 gorsza z powodu opłat windykacyjnych, wynagrodzeń oraz kosztów telefonicznych, 

biurowych i innych. To nawet nie bierze pod uwagę mojego czasu i stresu, jaki wywołała cała sytuacja. 

Podjąłem decyzję o umorzeniu długów, których nie udało się ściągnąć i muszę przyznać, że była to 

bardzo trudna decyzja do podjęcia. Gdybym ich nie skreślił, wciąż mógłbym gonić połowę z nich i 

wyobrazić sobie, ile by mnie wtedy kosztowały! Morał tej historii polega na tym, aby wiedzieć, kiedy 

powiedzieć: „Wystarczy”. Choć może to naprawdę cię zdenerwować, nadchodzi czas, kiedy musisz 

puścić dług i wykorzystać go jako stratę podatkową. Jest to szczególnie ważne przy ściąganiu 

niewielkich długów, których ściągnięcie może kosztować więcej niż wartość długu. Mój 

współpracownik doszedł do wniosku, że ściganie każdego zaległego konta kosztuje jego firmę 400 PLN 

miesięcznie. Oczywiście to, co dla nich było małym rachunkiem kilkuset złotych, wkrótce pochłonie 

koszty windykacji. Jeśli korzystasz z firmy windykacyjnej, upewnij się, że dokładnie wiesz, jakie kroki 

podejmą, aby odzyskać Twoje pieniądze i ile prawdopodobnie będziesz gotowy na każdym etapie 

procesu windykacji. Otrzymanie wyroku w sądzie nie gwarantuje, że dostaniesz swoje pieniądze. 

Czasami jest tak, że ludzie, którzy są ci winni pieniądze, mają uzasadnione problemy i zawsze mówię, 

że lepiej współpracować z tymi ludźmi i zaakceptować plan płatności, nawet jeśli jest to niewielka 

kwota na tydzień lub miesiąc. Współpracując z nimi, możesz zdobyć wszystkie swoje pieniądze, a jeśli 

ich biznes się odwróci, możesz po prostu skończyć z bardzo lojalnym klientem. Mój przyjaciel prowadził 

bardzo sezonową firmę, która sprzedawała turystom prezenty i pamiątki. W szczycie sezonu miał dużo 

gotówki, ale poza sezonem zawsze miał problemy. Przez lata nawiązał dobre relacje ze swoimi 

dostawcami, gdzie przez sześć miesięcy w roku płacił za pobraniem, a za pozostałe sześć miesięcy płacił 

w ciągu 90 dni. Ten związek działał dla wszystkich stron i zawsze honorował swoje płatności. Jego 

komunikacja umożliwiła mu współpracę z dostawcami, aby zapewnić, że jego dostawy nie zostaną 

odcięte poza sezonem, a oni mieli dobrego klienta, który zapłacił na miejscu w szczytowym okresie 

handlowym. Taka sytuacja to oczywiście wygrana - wygrana, nawet jeśli jest nieco niekonwencjonalna. 

#15. Prowadź dobre zapisy od samego początku 

Jeśli czytasz to w oczekiwaniu na otwarcie własnej firmy lub kupno kontynuacji działalności, nie mogę 

wystarczająco podkreślić, jak ważne jest prowadzenie dobrych rejestrów od pierwszego dnia. 

Naprawdę nie ma innego sposobu, aby dowiedzieć się, jak idzie Twojej firmie, z wyjątkiem dobrych 

wyników. Jeśli zastanawiasz się, gdzie schowasz książeczkę czekową lub ten worek na śmieci, do 

którego wepchnąłeś paragony z ostatnich pięciu lat – nie martw się, nigdy nie jest za późno. Zapłać 



księgowemu, aby uporządkował Twoje akta. To nie jest takie drogie i naprawdę warte wysiłku. Jest coś 

bardzo satysfakcjonującego w tym, że możesz nacisnąć kilka przycisków na komputerze i dokładnie 

wiedzieć, ile jesteś winien, ile ktoś jest ci winien i ile zarobiłeś do tej pory w tym roku. Jedynym 

sposobem, aby to wiedzieć, jest prowadzenie dobrych zapisów. Systemy podatkowe na całym świecie 

zmuszają przedsiębiorców do prowadzenia lepszej ewidencji i chociaż może to być czasochłonne, nie 

jest to wcale takie trudne. Znam wielu ludzi, którzy nie płacą sobie na koniec tygodnia, dopóki nie 

zaktualizują swoich książek, lub płacą sobie premię, gdy zrobią swoje książki. Cokolwiek działa dla 

ciebie, jest w porządku. Często największym problemem w pracy z książką jest to, gdzie ją umieścić. Są 

paragony, wyciągi bankowe, odcinki czeków, faktury, wyciągi i niezliczone inne drobiazgi. Jeśli nie 

jesteś osobą zorganizowaną, być może będziesz musiał znaleźć kogoś, kto może uporządkować Twoje 

książki. Mam księgowego, który przychodzi raz w miesiącu. Poświęca pięć lub sześć godzin na 

wprowadzanie informacji, a na koniec sesji otrzymuję rachunek zysków i strat. Kosztuje mnie to około 

200 PLN miesięcznie. Dla spokoju ducha jest to niewielka cena do zapłacenia. 

#16. Obniżenie kosztów bez utraty klientów 

Często widzę firmy, które przeżywają trudne czasy finansowe, próbując obniżyć koszty. Problem polega 

na tym, że obszary, w których tną koszty, powodują utratę klientów. To wyraźnie komplikuje problem 

i wpędza firmę w spiralę spadkową. Utrzymywanie kosztów na jak najniższym poziomie to mądry 

biznes. Nie ma zbyt wielu firm, które nie mogłyby oszczędzić tysięcy złotych swoich rocznych kosztów 

operacyjnych, dokonując kilku prostych zmian lub przeglądając kilka procedur operacyjnych. Ważne 

jest, aby długo i intensywnie myśleć o obszarach, w których należy dokonać cięć kosztów. Niestety, 

zwykle pierwsi odchodzą pracownicy, a tuż za nimi reklama i marketing. Są to często duże wydatki i 

wydają się być obszarami, w których można szybko uzyskać oszczędności. Oczywiście zmniejszenie 

liczby pracowników może prowadzić do tego, że klienci będą musieli dłużej czekać, telefony nie będą 

odbierane, zamówienia nie będą przetwarzane i tak dalej. Chociaż nie ma wątpliwości, że firmy czasami 

stają się zbyt obciążone personelem, ważne jest, aby monitorować poziom obsługi klienta po 

wprowadzeniu zmian aby upewnić się, że nie zaczniesz tracić biznesu w wyniku Twojego cięcia 

kosztów. Jeśli chodzi o reklamę i marketing, nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że czas, którego 

najbardziej potrzebujesz na promocję swojej firmy, jest wtedy, gdy jesteś cicho. Reklama i marketing 

mogą zacząć działać dopiero po pewnym czasie. Jeśli całkowicie przestaniesz reklamować, możesz 

pogłębić swój problem. Za tą wskazówką kryje się potrzeba zaplanowania cięcia kosztów; nie tylko bądź 

reaktywny.  

#17. Jak się dowiedzieć, ile pobierać? 

Jednym z najtrudniejszych problemów, z jakimi borykają się wszystkie podmioty gospodarcze, jest 

wiedza, ile pobierać. Jeśli twoje ceny są zbyt wysokie, możesz nie zdobyć żadnych klientów, a jeśli twoje 

ceny są zbyt niskie, możesz zdobyć wielu klientów, ale nie zarabiać. To cienka linia, którą często trudno 

określić. Istnieje podstawowa praktyka biznesowa, której przestrzeganie znacznie ułatwi określenie 

kosztów. Po pierwsze, musisz wiedzieć, ile kosztuje prowadzenie firmy. Po drugie, musisz zdecydować, 

ile chcesz zarobić na swoim biznesie. Dodaj to do swoich kosztów, a otrzymasz liczbę, która określa, ile 

pieniędzy musisz zarobić w każdej godzinie, dniu, tygodniu, miesiącu i roku. Stąd możesz ogólnie 

określić stawkę godzinową lub liczbę przedmiotów, które musisz sprzedać po określonej cenie, aby 

osiągnąć swoje cele. Po ustaleniu tej stawki lub ceny odrób pracę domową. Sprawdź ceny innych firm, 

aby zobaczyć, ile pobierają za podobne produkty lub usługi. Jeśli twoje sumy się zgadzają, powinieneś 

być na boisku. Należy również wziąć pod uwagę kilka innych czynników. Jeśli Twoja firma jest zupełnie 

nowa, jesteś nieznaną ilością - nie masz klientów, którzy mogliby służyć jako referencje lub referencje, 

więc potencjalni klienci muszą ocenić Cię na podstawie tego, co im powiesz i cen, które pobierasz. Jeśli 

twoje ceny są zbyt wysokie i nic nie może ich poprzeć, możesz szukać kłopotów. Z drugiej strony, jeśli 



jesteś w biznesie od jakiegoś czasu, będziesz miał doświadczenie, zadowolonych klientów i 

doświadczenie, które ma pewną wartość. Na tej podstawie możesz sobie pozwolić na wyższe opłaty, 

ponieważ jesteś znaną kwotą, która może poprzeć wszelkie złożone przez Ciebie obietnice. Operatorzy 

biznesowi często stosują zaniżanie opłat. Wiem, że jako konsumenci zawsze czujemy, że jesteśmy 

przeładowani, ale w rzeczywistości często jest odwrotnie. Wiele podmiotów gospodarczych nie 

docenia własnego czasu i wiedzy. Radzę pobierać tyle, ile jesteś wart. Tak długo jak możesz dostarczyć 

to, co obiecujesz, powinieneś być w porządku. Dużo trudniej jest też podnieść ceny niż je obniżyć. Nie 

mówię, że powinieneś oszukiwać ludzi – w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie: daj ludziom 

wartość za ich pieniądze, a będą gotowi za to zapłacić. Pozyskiwanie biznesu lub klientów samą ceną 

to ciężka praca, a istnieje wiele, wiele przykładów firm, które nie prosperowały, stosując tę zasadę. 

Ustal, ile chcesz naliczyć na podstawie kosztów, pożądanych zysków, konkurencji i unikalnych cech 

biznesowych. 

#18. Nie inwestuj swojej emerytury w przedsięwzięcie biznesowe 

W różnych momentach naszego życia możemy mieć trochę pieniędzy. Może to być wypłata emerytury, 

spadek po krewnym, odprawa, dywidenda z akcji, a nawet wygrana na loterii. Wiele osób wykorzystuje 

te gratki, aby założyć własną firmę lub kupić już istniejącą. Niestety wielu z nich szybko traci te 

pieniądze. Jednym z największych obszarów skarg w naszym życiu jest praca. Śmierdzi, szef to palant, 

a pensje marne. Wszyscy słyszeliśmy to setki razy i sami byliśmy w tej samej sytuacji. Z powodu tego 

postrzegania jednym z naszych największych pragnień jest praca dla siebie, abyśmy nigdy więcej nie 

musieli mieć do czynienia z palantem szefa. Kiedy nadejdzie tak duża wypłata, często pierwszą rzeczą, 

jaką planujemy zrobić, jest kupno firmy, w której będziemy własnym szefem. Tu zaczyna się problem, 

a w ostatnich latach coraz częściej się to zdarza. Ludzie z pieniędzmi, ale bez umiejętności prowadzenia 

własnego biznesu, inwestują w biznes setki tysięcy dolarów, a potem dużo tracą. Tylko dlatego, że 

jadłeś w restauracji pięć razy w tygodniu przez ostatnie 20 lat, nie oznacza to, że możesz ją prowadzić. 

Nie zrozum mnie źle. Jestem wiecznym optymistą, który zachęca ludzi do odniesienia sukcesu tam, 

gdzie to możliwe. Ale łamie mi serce, gdy widzę, że para po sześćdziesiątce musi wrócić na rynek pracy, 

ponieważ stracili dom lub wypłatę emerytury z przedsięwzięcia biznesowego, które było skazane na 

niepowodzenie od samego początku. Jeśli masz dużą sumę pieniędzy lub masz zamiar w nią wejść, 

zastanów się długo i intensywnie nad tym, co chcesz z nią zrobić. Prowadzenie własnego biznesu nie 

jest łatwe. To z pewnością nie oznacza wolności i może być bardziej stresujące niż praca dla kogoś 

innego. Z drugiej strony może być niesamowicie satysfakcjonujące i satysfakcjonujące i jest to życie, 

które wybrało wielu z nas. Często jednak wchodzimy w biznes, ponieważ jesteśmy już w terenie. Byłem 

kierownikiem ds. sprzedaży i marketingu w dużej firmie, więc bycie konsultantem marketingowym 

miało dla mnie sens. Jeśli mechanik pracujący w warsztacie postanawia założyć własny podobny biznes, 

ma to dla mnie sens. Ale bibliotekarz decydujący się na założenie firmy zajmującej się fajerwerkami 

jakoś tego nie robi. W żadnym wypadku nie jest to wszechogarniająca zasada – gdyby tak było, żadne 

innowacyjne przedsiębiorstwa nigdy by nie wystartowały – ale jest to raczej norma niż wyjątek. Zanim 

rozstaniesz się ze swoją gratką, zastanów się długo i intensywnie o dobrych i złych stronach posiadania 

i prowadzenia własnej firmy. Nie daj się wciągnąć w idealistyczne marzenia, które w rzeczywistości 

oferuje niewiele firm. Wejdź w każde przedsięwzięcie biznesowe z szeroko otwartymi oczami. 

#19. Strzeż się boomu w trzecim roku i krachu w czwartym roku 

Niezwykłym zjawiskiem biznesowym, o którym mi opowiadano, jest boom w trzecim roku i krach w 

czwartym roku. Kiedy zdałem sobie z tego sprawę, zacząłem dostrzegać, jak to było prawdziwe. 

Pierwszy rok działalności jest generalnie dość trudny, ale ekscytujący. To rok, w którym skaczesz z 

radości, gdy zdobywasz pierwszego klienta lub pierwszy duży kontrakt i jednocześnie obgryzasz 

paznokcie zastanawiając się, jak zapłacić rachunek za prąd. To rok, który mija szybko, bo tyle się dzieje. 



Zakładając, że przetrwałeś pierwszy rok, zaczyna się drugi rok i jesteś o wiele mądrzejszy. Zrobiłeś kilka 

błędów, straciłeś trochę pieniędzy, wykonałeś świetną robotę, a niektóre możesz chcieć zapomnieć. 

Finansowo wciąż jest ciężko, ale widać światełko na końcu tunelu. Pod koniec drugiego roku zaczynasz 

zauważać, że pod koniec tygodnia na koncie bankowym zawsze pozostaje trochę więcej pieniędzy i 

wydaje się, że zdobywasz coraz więcej klientów, ponieważ zaczyna się rozchodzić poczta pantoflowa 

jak wspaniały jest Twój biznes. Jednocześnie jesteś zmęczony i zestresowany, bo to były ciężkie dwa 

lata. Jesteś w trzecim roku i biznes zaczyna się rozwijać. Pod koniec tygodnia na koncie pozostaje dużo 

pieniędzy i możesz zacząć się nagradzać. Może kupujesz sobie nowy samochód, może nawet nowy 

dom, może udane wakacje. Kiedy jesteś zajęty wydawaniem tych pieniędzy, telefony nie są zwracane, 

klienci zaczynają wychodzić, rachunki nie są opłacane, a ty nie zauważasz. Gdy zaczynasz czwarty rok, 

twoja uwaga w szokujący sposób wraca do biznesu, gdy laweta odjeżdża z twoim lśniącym nowym 

samochodem sportowym. Mniej więcej w tym samym czasie bank dzwoni, aby powiedzieć, że twoje 

czeki odbijają się i w końcu jesteś zmuszony zamknąć drzwi. Nie mówię, że każda firma przechodzi 

przez ten cykl, ale jeśli będziesz mieć oko, zauważysz, że zdarza się to często. Świadomość tego może 

pomóc ci tego uniknąć. 



#20. Pułapki w partnerstwie - jak ich uniknąć 

Posiadanie partnera w biznesie może być zarówno błogosławieństwem, jak i katastrofą. Smutną 

rzeczywistością jest to, że partnerstwa mają wysoki wskaźnik niepowodzeń z powodu problemów 

między samymi partnerami, a nie z biznesem. Miałem kilka partnerstw, ale tylko jedno naprawdę 

zadziałało. W tym przypadku partnerzy milczeli i bardzo wspierali. Największym problemem w 

związkach partnerskich jest to, że partnerzy spędzają dużo czasu na planowaniu miesiąca miodowego, 

a nie planują rozwodu. Mam na myśli to, że pewnego dnia może się okazać, że Twój partner biznesowy 

doprowadza Cię do szaleństwa i nie będziesz już chciał być z nim związany. Jeśli masz pisemny plan i 

porozumienie co do tego, co zrobić w tej sytuacji, po prostu go wyciągasz i wdrażasz; to jak biznesowa 

umowa przedmałżeńska. Jeśli jednak nie masz umowy, sprawy mogą nagle stać się brzydkie. 

Wspomniałem wcześniej, jak ważne jest ustalanie realistycznych celów i budżetów. Jeśli masz partnera, 

zawsze istnieje szansa, że związek po prostu nie zadziała – niezależnie od tego, jak blisko jesteście 

dzisiaj jako przyjaciele lub krewni. Jeśli dojdzie do etapu, w którym musisz rozstać się z firmą (a poznasz 

ten czas, gdy nadejdzie), musisz mieć to, co powszechnie nazywa się strategią wyjścia. Jest to po prostu 

plan, który określa, w jaki sposób Ty lub Twój partner możecie wyjść z biznesu przy minimalnych 

szkodach i stratach. Zdecydowanie zalecam, aby podczas zakładania firmy zaplanować trochę 

pieniędzy, aby prawnik sporządził umowę o rozwiązaniu partnerstwa, która jest formą prawną strategii 

wyjścia. Zawarcie takiej umowy leży w interesie zarówno Twoim, jak i Twojego partnera. Ważne jest, 

aby wszystkie strony były w pełni świadome, co to oznacza i jakie są konsekwencje jego podpisania. 

Zasadniczo dokument dotyczący strategii wyjścia zwykle daje pozostałemu partnerowi pierwszą opcję 

wykupu odchodzącego partnera po cenie ustalonej we wcześniej uzgodniony sposób. Namalowałem 

dość ponury obraz związków partnerskich, a ty możesz teraz z niepokojem patrzeć przez biurko na 

swojego partnera. Jednak, jak każdy związek, udane partnerstwo biznesowe może być bardzo 

satysfakcjonujące emocjonalnie i finansowo. Wszystko sprowadza się do komunikacji i współpracy. 

Jeśli masz szczęście mieć silne partnerstwo, gratulacje; jeśli jesteś zaangażowany w niezręczną 

współpracę, spróbuj to rozwiązać. Wszyscy moi doradcy skomentowali to samo: partnerzy są często 

złem koniecznym. Możesz potrzebować ich pieniędzy, ich wiedzy lub kombinacji tych dwóch. Upewnij 

się, że wszystko jest na piśmie i zaplanuj dzień, który, jak masz nadzieję, nigdy nie nadejdzie. 

#21. Buduj relacje z dostawcami 

Dostawcy są ważną częścią każdej firmy. Dobre relacje z dostawcami pomogą Ci przetrwać trudne 

czasy. Większość relacji z dostawcami zaczyna się nieco słabiej, a obie strony w pewnym sensie 

sprawdzają się nawzajem. To, jak traktujesz swoich dostawców, będzie odgrywać dużą rolę w tym, jak 

oni traktują Ciebie. Często słyszę, jak ludzie narzekają na to, jak opieszali są ich dostawcy; o tym, jak są 

niewiarygodni i zawsze ich zawiodą. Czasami wydaje mi się to dość zabawne, ponieważ widziałem, jak 

te same firmy robią to samo swoim klientom. Jak każda relacja musi być zbudowana na solidnych 

fundamentach. Jeśli staniesz się znany z tego, że zawsze dzwonisz, aby złożyć skargę, twoi dostawcy 

wkrótce zmęczą się słuchaniem od ciebie. Bądź profesjonalny i uprzejmy i staraj się nawiązać kontakt 

z osobami w firmie. O wiele łatwiej jest zadzwonić do Steve'a, kierownika sprzedaży, i poprosić go, aby 

przesłał ci pilnie potrzebną część jako osobistą przysługę, zamiast przechodzić przez morze 

anonimowych twarzy, które prawdopodobnie powiedzą „nie” jako odruch. Podobnie, jeśli masz chudy 

miesiąc i brakuje Ci gotówki, Twoi dostawcy muszą być na miejscu. Jeśli jesteś złym płatnikiem, oni 

może już nie chcieć się z tobą zajmować. Jeśli jest to tylko sytuacja tymczasowa i masz dobre relacje z 

dostawcami, biznes prawdopodobnie będzie przebiegał normalnie. Potrzebujesz swoich dostawców, a 

oni potrzebują Ciebie. Dlaczego nie współpracować i nie ułatwić wszystkim życia? Miałem klienta, który 

zawsze wymagał pilnego wykonania druku. Każda praca była rozpaczliwie pilna i musiałem przekazać 

tę wiadomość drukarniom. Jednak gdy każde zamówienie było pilne, drukarze przestawali je tak 



traktować. Potem, kiedy naprawdę potrzebowałem pilnie wykonać innej pracy, trudno było sprawić, 

by drukarze potraktowali mnie poważnie. Musiałem usiąść i wyjaśnić klientowi, że musi albo 

zweryfikować terminy składania zamówień, albo zamówić większe ilości, aby pomóc złagodzić 

problem, który nieumyślnie spowodował. Teraz proszę moich klientów o realistyczne terminy dla ich 

wymagań dotyczących druku. Odpowiednio zaznaczam zlecenie i mam umowę z drukarzem, która 

mówi, że zrobią wszystko, co w jej mocy, aby wykonać zlecenie zgodnie z moim terminem. Tam, gdzie 

to możliwe, poświęcam tyle czasu, ile mogę, a naprawdę pilne zadania są teraz wykonywane bardzo 

szybko. Każdy wygrywa. Wiele osób używa słowa „pilne” w zamówieniach, wiadomościach 

telefonicznych i e-mailach. Rób to tylko wtedy, gdy jest to naprawdę pilne, w przeciwnym razie ludzie 

przestaną cię traktować poważnie, a ostatnimi osobami, których potrzebujesz w tej kategorii, są twoi 

dostawcy. 

#22. Zbuduj relację z właścicielem 

Kochaj ich lub nienawidź, właściciele odgrywają dużą rolę w każdym biznesie. Jeśli planujesz kupić firmę 

lub wynająć przestrzeń, najpierw odrób trochę pracy domowej od właściciela. Miałem kiedyś biuro, w 

którym toalety były wspólne dla sześciu innych firm. Jako toalety publiczne obowiązkiem właściciela 

było ich czyszczenie i konserwacja. Pewnego dnia otrzymaliśmy pismo mówiące, że jako grupa 

używamy zbyt dużo papieru toaletowego i od tej pory będziemy musieli dostarczać własny. To 

oczywiście było śmieszne i skłoniło mnie do spytania właściciela, czy mamy wręczać naszym klientom 

rolkę papieru toaletowego w drodze do toalety. Jeśli masz dobre relacje z właścicielem, Twoje życie 

biznesowe będzie znacznie łatwiejsze. Nasza firma mieści się w wieżowcu należącym do znanej 

japońskiej firmy. Słyszałem różne plotki o tym, jak trudna może być firma, więc z pewnym niepokojem 

rozpocząłem negocjacje w sprawie wynajęcia biura. Od pierwszego dnia firma i jej przedstawiciele byli 

fantastyczni - w 100 procentach wspierający, przyjacielski, miły w kontaktach i wyrozumiały. Przysłali 

mi nawet kwiaty podczas niedawnego pobytu w szpitalu, a teraz nasza firma pracuje nad wieloma 

projektami marketingu nieruchomości. To ulica dwukierunkowa. Płacimy czynsz na czas (no, przez 

większość czasu) i wydaliśmy dużo pieniędzy na wyposażenie naszych biur. Przyciągamy klientów do 

budynku i dodaliśmy profesjonalizmu części budynku, która była zniszczona i zaczynała wyglądać na 

pustą. W innym przypadku zostałam eksmitowany w krótkim czasie, ponieważ nie miałam legalnej 

umowy najmu, tylko prosty list intencyjny, a wynajmujący chciał przestrzeń dla siebie. To bardzo 

traumatyczne i kosztowne doświadczenie pokazało, jak ważne jest, aby prawnik przeczytał wszelkie 

dokumenty najmu. Bardzo ważne jest, abyś znał i rozumiał swoje prawa jako najemca. Mój najnowszy 

dokument najmu ma ponad 100 stron, zawiera tyle klauzul i techniczno-prawnych rozmów, że 

większość ludzi nie miałaby szansy go zrozumieć. Chociaż nie było nic celowo złego w umowie najmu, 

mój prawnik zidentyfikował kilka punktów, które mogły budzić obawy w dalszej części linii. Wydając 

500 dolarów na przegląd umowy najmu, zostałem uspokojony, a moi właściciele wprowadzili kilka 

poprawek, które uszczęśliwiły nas oboje. Istnieje wiele organizacji, które mogą zaoferować doskonałe 

porady dotyczące Twoich praw jako najemcy, a jeśli potrzebujesz pomocy, szybkie przeglądanie 

Internetu pozwala znaleźć nazwy i dane kontaktowe tych organizacji. Jak zawsze, lepiej zapobiegać niż 

leczyć, więc upewnij się, że wszystkie zadania domowe i porady prawne zostały zakończone, zanim 

nawet pomyślisz o podpisaniu umowy najmu. Twój właściciel ma żywotny interes w sukcesie Twojej 

firmy. Oznacza to, że co miesiąc otrzymują czek czynszu. Jeśli zbankrutujesz, nikt nie wygra. 

Zdecydowanie sugeruję, abyś dołożył wszelkich starań, aby pracować razem jako zespół. Opłaca się 

również rozejrzeć się, jeśli chodzi o wynajem lokalu. Wszystko jest do pewnego stopnia negocjowane, 

a nawet jeśli właściciel nie będzie negocjował ceny najmu, być może są inne obszary, w których mogą 

być bardziej przychylni.  

#23. Buduj relacje z profesjonalnymi doradcami 



Zachęcam wszystkich czytających do korzystania z profesjonalnych doradców, w tym księgowych, 

doradców finansowych i radców prawnych. Szczerze wierzę, że powinieneś zasięgnąć profesjonalnej 

porady zawsze, gdy potrzebujesz pomocy spoza swojej dziedziny doświadczenia. Co najważniejsze, 

zrób to jak najszybciej; nie czekaj, aż problem się pogorszy, zanim wezwiesz kawalerię. Ważne jest 

budowanie relacji z profesjonalnymi doradcami. Nie patrz na nich tylko jak na osoby, które wystawiają 

Ci rachunki za godzinę. Jeśli to możliwe, poznaj ich i ich sposób myślenia. W kulturach azjatyckich dużo 

czasu spędza się na poznawaniu ludzi. Mój przyjaciel pracuje obecnie w Korei, zakładając duże 

akwarium. Dużo podróżował i odbył wiele podróży handlowych do Korei w przeszłości, ale odniósł 

bardzo mały sukces. Spędziwszy tam trochę czasu, zdał sobie sprawę, że chodzi o budowanie relacji. 

Koreańczycy lubią cię poznać, zanim zrobią z tobą interesy. W przeszłości mój przyjaciel próbował 

odwiedzić jak najwięcej firm; teraz zdaje sobie sprawę, że lepiej by poświęcić swój czas na odwiedzenie 

tylko jednej firmy podczas każdej podróży, poświęcając jak najwięcej czasu na poznanie kluczowych 

osób i umożliwienie im poznania jego. Jako ktoś, kto nalicza opłaty godzinowe i zalicza się do kategorii 

profesjonalnego doradcy, muszę przyznać, że jestem wybredny w kwestii tego, z kim robię interesy. 

Jeśli nie podoba mi się konkretna osoba lub firma, dołożę wszelkich starań, aby nie pracować dla niej. 

Wszyscy moi klienci są przyjaciółmi i chociaż nie spotykam się z nimi zbyt często, robię wszystko, aby 

pomóc im w każdy możliwy sposób i wiem, że zrobiliby to samo dla mnie. Traktuj swoich 

profesjonalnych doradców jak ludzi. Szanse na to, że nie obciążą cię za całą pracę, którą faktycznie 

wykonują, a jeśli ci się spodoba, atrament będzie zwykle nieco jaśniejszy na fakturze. Rozwijaj 

długoterminową relację ze swoimi doradcami i upewnij się, że wiedzą, dokąd zmierzasz i jaką rolę 

chcesz, aby odegrali w dotarciu do celu.  

#24.Buduj relacje z ludźmi z Twojej branży 

W większości branż istnieją dwie odrębne grupy: ci, którzy chcą dzielić się informacjami; i tych, którzy 

chcą wszystkiego pilnować, traktując wszelką wiedzę jako ściśle tajną. Z mojego doświadczenia wynika, 

że ci, którzy chcą dzielić się informacjami, często odnoszą znacznie większe sukcesy, ponieważ 

otrzymują tyle informacji, ile przekazują. Mocno wierzę w wymianę informacji. Rozmowa z innymi 

współpracownikami z branży, którzy są otwarci, może być bardzo korzystna, aby sprawdzić, czy dzielą 

się Twoimi przemyśleniami na temat aktualnych trendów w branży, nowych metod, nowych 

produktów i tak dalej. To w końcu sprawia, że każda branża rośnie i rozwija się. Bardzo ciężko pracuję, 

aby nawiązać silne relacje z kolegami z branży. Jest to nieco łatwiejsze dzięki temu, że mieszkam w 

małym regionalnym mieście, ponieważ zwykle poznaję innych graczy w trakcie moich codziennych 

kontaktów biznesowych. W większych miastach może to być trudniejsze, ale często grupy branżowe są 

bardziej zorganizowane, z większymi członkami, co pozwala na więcej funkcji, spotkań i konwencji. 

Współpraca z rówieśnikami z branży umożliwia dzielenie się sukcesami i porażkami. Jeśli możesz 

podzielić się doświadczeniem, które pomaga zapobiec popełnieniu tego samego błędu przez 

współpracownika z branży, robisz coś więcej niż dobry uczynek; budujesz własną wiarygodność jako 

profesjonalista. To także wspaniałe uczucie móc usiąść ze swoimi rówieśnikami, niezależnie od tego, 

czy jesteś kwiaciarzem, czy flecistą, i móc otwarcie rozmawiać o problemach, których możesz 

doświadczać. Dobrze wiedzieć, że nie jesteś jedyną osobą, która je posiada problemy (i są szanse, że 

nie). Osoby, które odniosły sukces w biznesie, nie boją się być otwarci i szczerzy w stosunku do swoich 

kolegów z branży. Mogą trzymać konkretne szczegóły blisko siebie (z czym się zgadzam), ale są 

wystarczająco bezpieczni w swoich umiejętnościach, aby być chętnymi uczestnikami uczciwej wymiany 

informacji.  

#25. Znajdź równowagę między pracą a domem 

To trudne zadanie na wielu frontach. Aby rozwijać swój biznes, musisz być w stanie pracować na tyle, 

aby trzymać wilki na dystans i zrelaksuj się na tyle, aby rodzina zapamiętała Twoje imię. Większość ludzi 



biznesu ma problem ze znalezieniem równowagi między tym. Mam tendencję do bycia pracoholikiem 

i dopiero kiedy wracam do domu i znajduję kilka walizek leżących przy drzwiach wejściowych, 

uświadamiam sobie, że zaniedbuję rodzinę i lepiej coś z tym zrobić. Często problem można rozwiązać 

za pomocą prostego szkolenia z zarządzania czasem, ale jest to również kwestia ustalenia priorytetów. 

Kiedy jesteś zajęty własnym biznesem, jest to bardzo ekscytujące. Lubisz spędzać czas na robieniu 

wszystkich drobiazgów, które sprawiają, że czujesz się, jakby to była Twoja własna firma. Czasami samo 

siedzenie w sklepie lub biurze po godzinach może być bardzo inspirujące, ale problem polega na tym, 

że praca wkrótce przejmuje kontrolę i zaczynamy wchodzić w standardowe usprawiedliwienie: „Muszę 

tak ciężko pracować, aby pokryć rachunki”. Pewnego dnia zdałem sobie sprawę, że Nie musiałem 

pracować przez długie godziny pracy, które naprawdę cieszyło mnie uczuciem męczeństwa, którego 

doświadcza wielu właścicieli małych firm. Lubiłem narzekać na to, jak trudne były rzeczy i jak ciężko 

musiałem pracować, a inni właściciele małych firm kiwali głowami ze zrozumieniem. To ładunek dorsza. 

Problem większości z nas polega na tym, że pracujemy po godzinach, ale nie wiemy, jak pracować 

wydajnie, więc połowa dnia jest zmarnowana. W rezultacie w każdy weekend musimy pracować, żeby 

nadrobić zaległości. I kiedy ubolewamy nad koniecznością pracy w kolejny weekend, nasi znajomi z 

małych firm poklepują nas po plecach, mówiąc, że rozumieją, jakie to trudne. Wiem, że są chwile, kiedy 

pieniądze są napięte. Siedzenie w warsztacie i czyszczenie kluczy o północy nie pomoże. W 

rzeczywistości wyrządzi więcej szkody niż pożytku. Jeśli chcesz rozwijać się w biznesie, musisz nauczyć 

się efektywnie wykorzystywać swój czas i pracować mądrzej. Nie próbuj wygrać nagrody męczennika 

miesiąca – zamiast tego idź po nagrodę za efektywność. Większość znanych mi ludzi sukcesu pracuje 

w stosunkowo krótkich godzinach – pracują kiedy chcą, zarabiają więcej wraz z wiekiem i wiedzą, jak 

dobrze się bawić. Bardzo rzadko słyszę, jak narzekają na to, jak ciężko pracują. Wszyscy rozumieją 

męczeńską przejażdżkę kolejką górską i nauczyli się z niej wyrosnąć i zmienić postrzeganie, że ponieważ 

pracujesz dla siebie, musisz pracować po sto godzin tygodniowo. Jeśli chcesz przetrwać w biznesie i 

rozwijać swój biznes, musisz nauczyć się pracować mądrzej i pogodzić życie domowe z życiem 

zawodowym. Upewnij się, że Twoje cele obejmują zarówno cele osobiste, jak i biznesowe. 

#26. Użyj mediacji w celu rozwiązania konfliktu 

Wszyscy mamy do czynienia z konfliktami w naszych firmach. Może pochodzić od niezadowolonego 

klienta, niezadowolonego pracownika, właściciela, kogoś, komu jesteś winien pieniądze, partnera lub 

kogoś, kto podejmuje kroki prawne przeciwko Tobie. Radzenie sobie z konfliktem może być bardzo 

przygnębiające, a jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skutki mogą być różne, od kiepskich po katastrofalne. 

Wiele firm prawniczych korzysta obecnie z profesjonalnych mediatorów, aby pomóc w rozwiązaniu 

impasu w sporach. Ma to na celu uwolnienie sądów, które są powoli zapychane przez dziesiątki tysięcy 

stosunkowo drobnych spraw sądowych, które nigdy nie powinny dotrzeć tak daleko, jak sala sądowa. 

Cel mediacji jest prosty: spróbować skłonić obie strony do negocjacji i rozstrzygnięcia sporu bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów i marnowania więcej czasu. Aby mediacja zakończyła się sukcesem, 

obie strony muszą zgodzić się na traktowanie mediatora jako bezstronnego i wysłuchanie jego rad. 

Rolą mediatora jest znalezienie rozwiązania możliwie najbardziej sprawiedliwego dla obu stron. 

Mediacja nie jest łatwą drogą, ale jest o wiele łatwiejsza i tańsza niż pójście do sądu. Dzięki mediacji 

obie strony wygrywają i obie przegrywają w różnym stopniu. W postępowaniu sądowym jedna strona 

wygrywa, a druga przegrywa. Wspaniale, jeśli wygrasz, ale nie tak wspaniale, jeśli przegrasz. Nawet 

jeśli wygrasz, często nie jest to warte ze względu na koszty prawne, których nie można odzyskać, 

stracony czas i stres. Mediacja może być stosowana na mniejszą skalę w miejscu pracy. Jeśli masz 

problem, który wymaga rozwiązania z członkiem personelu, spróbuj znaleźć kogoś, kto będzie dla 

Ciebie mediatorem. Ważne jest, aby ta osoba została uznana za akceptowalną przez obie strony – nie 

możesz po prostu ogłosić, że twój brat Bill będzie mediował, czy drugiej stronie się to podoba, czy nie. 

Mediacja jest formą szacunku. Okazując szacunek drugiej stronie, wygrywa się połowę bitwy. Mówisz, 



że słyszysz ich skargę i rozumiesz, że jest to dla nich ważne, a co za tym idzie, że jest to ważne dla ciebie, 

na tyle ważne, aby szukać mediacji. Wielu emerytowanych polityków idzie w tę dziedzinę. Nie wiem, 

czy jest to dobra reklama dla mediatorów, czy nie, ale nie mam wątpliwości, że mediacja może 

rozwiązać wiele problemów i pozwolić na wykonanie zadania. Dwoma głównymi czynnikami, o których 

należy pamiętać w przypadku tej dopalacza, są jak najszybsze rozwiązanie konfliktu (im dłużej trwają 

bitwy, tym gorzej się stają) i przygotowanie się do negocjacji w celu rozwiązania problemu. Nikt nie 

wygrywa długiej, przeciągającej się kłótni ani konfliktu. 

#27. Zaakceptuj, że inni mogą nie podzielać twojego entuzjazmu 

Może się to wydawać dziwnym tematem na wskazówkę dotyczącą boostera, ale ma to na celu 

podkreślenie faktu, że istnieje wiele aspektów rozwoju firmy, a nie tylko zestawienia zysków i strat. 

Wszyscy możemy dać się ponieść emocjom, kiedy zostajemy właścicielami firmy. Kochamy to co 

robimy i jesteśmy tym bardzo podekscytowani. Mam przyjaciela, który sprzedaje rośliny na całym 

świecie. Jest tak namiętny, że w chwili, gdy wspomnisz o czymkolwiek, co ma związek z roślinami, jego 

oczy się rozjaśniają, a jego entuzjazm rozpala się. Uważam, że biznesowa strona tego, co robi, jest 

fascynująca; jednak inni mogą łatwo uznać to za nudne. Mógłbym (i robię) rozmawiać o marketingu 

przez cały dzień. Kocham to. Większość ludzi ma ograniczoną tolerancję i zwykle mogę stwierdzić, kiedy 

osiągnęli próg znudzenia. Nie oznacza to, że nie są zainteresowani tym, co robimy; oznacza to po 

prostu, że nie są tak zainteresowani jak my. Musisz zaakceptować fakt, że inni ludzie mogą nie stać na 

rękach za każdym razem, gdy zdobywasz nowego klienta. Niedawno otrzymałem telefon od mojego 

wydawcy z informacją, że 10 000 egzemplarzy mojej pierwszej książki zostanie przetłumaczonych i 

wydrukowanych w Chinach. Robiłem cartwheels. Cały zespół w biurze powiedział: „To świetnie, ale co 

zrobimy z ogłoszeniem w gazecie dla klienta, który musi być na 14:30, oraz z kampanią badania rynku, 

która ma się rozpocząć jutro, a my nie sfinalizowałeś kwestionariusza?” Moja radość trwała około 30 

sekund, po czym wróciłem do pracy. Na początku trochę mnie to zraniło, ale potem zdałem sobie 

sprawę, że chociaż mój zespół był bardzo zadowolony z mojego sukcesu, w tej chwili mieli inne rzeczy 

do załatwienia, które były dla nich ważniejsze. Pod koniec dnia, wychodząc z biura, wszyscy postanowili 

przyjść i pogratulować mi. Zaakceptuj, że nie wszyscy będą podzielać twoją pasję i entuzjazm związany 

z tym, co robisz, lub doświadczać twoich prób i cierpień tak, jak ty. Należy pamiętać, że nie należy brać 

tego do siebie. Jesteś swoim własnym mistrzem produktu i nikt nigdy nie będzie tak podekscytowany 

jak Ty. Prosperowanie w biznesie oznacza, że nie denerwujesz się ani nie obrażasz, gdy inni nie 

podzielają Twojego entuzjazmu 



#29. Zawsze sprawdzaj referencje 

Większość firm na pewnym etapie zatrudnia ludzi. Istnieje wiele sposobów na znalezienie osób, które 

będą dla Ciebie pracować. Niektóre organizacje lubią korzystać z agencji pośrednictwa pracy, aby 

proces był mniej uciążliwy. Następnie agencja musi znaleźć odpowiednich kandydatów, którzy ich 

zdaniem spełnią Twoje wymagania. Oczywiście płacisz za tę usługę, ale pozwala to zaoszczędzić sporo 

czasu. Jeśli zatrudniasz ludzi, umieszczając własne ogłoszenia, prawdopodobnie przyzwyczaisz się do 

otrzymywania wielu życiorysów. Muszę jeszcze zobaczyć CV, które nie jest imponujące; w końcu to cały 

pomysł na ich wysłanie. Problem polega na tym, że tylko dlatego, że ktoś mówi, że są wspaniali, nie 

oznacza to, że są. Zawsze sprawdzam referencje. Chociaż większość ludzi jest bardzo uczciwa, niektórzy 

nie. Często byli pracodawcy są zaskoczeni, że zostali uwzględnieni jako referencja i mogą opowiedzieć 

zupełnie inną historię o kandydacie i jego umiejętnościach. Zgodziłem się być referencją dla około 20 

osób podczas mojej kariery zawodowej. Tylko dwukrotnie skontaktowano się ze mną, aby 

zweryfikować umiejętności osób, które poleciłem. Zaskakujące jest dla mnie, że coraz więcej 

pracodawców nie sprawdza referencji. Często zatrudniają ludzi tylko na podstawie tego, co jest 

napisane w CV i krótkiej rozmowie kwalifikacyjnej. Sprawdzając referencje, zadawaj szczegółowe 

pytania i upewnij się, że fakty się zgadzają. Nie dzwoń po prostu do sędziego i pytaj, czy dana osoba 

dla niego pracowała. Zapytaj ich, czy były jakieś problemy. Opowiedz im o swojej firmie i tym, co robisz. 

Czy uważają, że kandydat będzie dobrze pracował i przyniósł wyniki dla Twojej firmy? Inną kwestią, na 

którą warto zwrócić uwagę, jest to, że jeśli zgadzasz się być punktem odniesienia dla byłego 

pracownika, bądź uczciwy, jeśli ktoś skontaktuje się z Tobą, aby go sprawdzić. Ta uczciwość powinna 

obejmować zarówno dobre, jak i złe strony danej osoby. 

#30. Okres próbny chroni zarówno Ciebie, jak i nowego pracownika 

Świetnym pomysłem jest umieszczenie nowych pracowników na okres próbny, gdy zaczną dla Ciebie 

pracować. Może to potrwać kilka tygodni lub kilka miesięcy, w zależności od złożoności pracy. Długość 

okresu próbnego powinna być jasno określona dla wszystkich kandydatów i uwzględniona w opisie 

stanowiska. Cała idea okresu próbnego polega na ochronie zarówno Ciebie, jak i nowego pracownika. 

Coraz trudniej jest zwolnić pracowników, jeśli nie ćwiczą. Jeśli masz jasno określony okres odstąpienia 

od umowy, wiesz, że masz wyjście, jeśli go potrzebujesz. Podobnie pracownik może znaleźć się w pracy 

z piekła rodem, z psychotycznym szefem, z którym nie może pracować. Okres próbny usuwa wszelkie 

niezręczności i zapewnia pracownikowi proste wyjaśnienie, kiedy ubiega się o przyszłą pracę. 

„Pracowałem dla The Widget Company przez okres próbny jednego miesiąca, ale czułem, że praca nie 

była dla mnie wystarczająco trudna, więc wyszedłem pod koniec okresu próbnego, aby mój 

pracodawca mógł znaleźć kogoś lepiej dopasowanego do praca.” Jest to dojrzały i odpowiedzialny 

sposób radzenia sobie z krótkoterminowymi okresami zatrudnienia, które się nie sprawdziły. Muszę 

przyznać, że zatrudniałem ludzi, a nie namawiałem na okres próbny i naprawdę tego żałowałem. 

Znalezienie odpowiedniej osoby do odpowiedniej pracy jest w najlepszym razie trudne, a faktem jest, 

że czasami pierwsza zatrudniona osoba po prostu nie działa. Zapewnij sobie klauzulę wyjścia tylnymi 

drzwiami, korzystając z okresu próbnego. 

#31. Odpowiednio przeszkol swój personel (i siebie) 

To dla mnie trochę niedźwiedź. Często widzę, że nieodpowiednio wyszkolony personel jest obwiniany 

o słabe wyniki tylko dlatego, że ich szef nie zapłaciłby za szkolenie. Jeśli oczekujesz, że ktoś wykona 

swoją pracę właściwie, musisz wyposażyć go w niezbędne umiejętności. Uważam, że wiele firm 

postrzega nowych pracowników jako niedogodność, a nie jako obiecującą możliwość rozwoju biznesu. 

Dzieje się tak często w większych organizacjach, w których regularnie przychodzi i odchodzi wiele osób. 

Jeśli zamierzasz płacić swoim pracownikom co tydzień, na pewno chcesz, aby wykonali dla Ciebie 



najlepszą możliwą pracę? W końcu im lepszą pracę wykonują, tym szczęśliwsi będą Twoi klienci i tym 

większy zysk przyniesie Twoja firma. Trening przybiera wiele kształtów i form. Niezbędne jest 

przeszkolenie nowych pracowników w zakresie funkcjonowania firmy. Muszą być świadomi Twoich 

oczekiwań i oczekiwań Twoich klientów. Każda firma jest nieco inna – nawet dwie praktycznie 

identyczne restauracje z hamburgerami będą miały inne procedury operacyjne, których personel musi 

nauczyć. Poświęć trochę czasu na orientację nowych pracowników i w pełni ich przeszkolić, aby 

wiedzieli, jak wykonywać dla Ciebie swoją pracę. Inny rodzaj szkolenia obejmuje umiejętności ogólne. 

Może to obejmować sposób telefoniczny, obsługę klienta, umiejętności sprzedaży, a nawet takie 

rzeczy, jak zarządzanie czasem. Te ogólne umiejętności są wykorzystywane przez większość firm, ale 

dla wielu osób nie przychodzą one instynktownie. Zapisz swój personel na szkolenie lub zatrudnij 

trenera, aby przyjechał do Twojego miejsca pracy w celu przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego. 

Koszt zostanie pokryty przez poprawę wydajności i wyższy stopień zadowolenia klienta. Trzeci rodzaj 

szkolenia obejmuje określone umiejętności, które są istotne dla Twojego rodzaju działalności lub 

branży. Ludzie często decydują się na pracę w konkretnej firmie, ponieważ da im to możliwość zdobycia 

nowych umiejętności. Daj swoim pracownikom umiejętności, aby utrzymać ich w czołówce swojej 

branży, a Ty i oni odniosą korzyści. Tak jak ważne jest, aby Twój personel był dobrze przeszkolony, nie 

zapomnij od czasu do czasu podnieść ręki, aby samodzielnie przejść szkolenie. Nie spotkałem nikogo, 

kto nie mógłby skorzystać z jakiejś formy treningu. Wszyscy musimy poszerzać nasze umiejętności i 

wiedzę. Często, gdy zaczynamy prowadzić firmę, bardzo dobrze wiemy, jak wykonywać swoją pracę, 

ale możemy nie wiedzieć, jak prowadzić księgowość, jak zarządzać czasem lub jak być lepszym 

negocjatorem. Innym częstym problemem, który widzę w szkoleniach, jest to, że organizacje 

przechodzą etapy. Mogą mieć pięć kursów szkoleniowych w ciągu jednego miesiąca, a przez resztę 

roku nic. Staraj się planować treningi tak, aby odbywały się w regularnych odstępach czasu przez cały 

rok. Lubię trenować w nieproduktywnych czasach, kiedy biznes jest spokojny. Zamiast kazać ludziom 

siedzieć i rozwiązywać krzyżówki, niech nauczą się nowych umiejętności lub poprawią istniejące 

umiejętności. Istnieje wiele organizacji oferujących szkolenia. Niektóre szkolenia są bardzo drogie, a 

inne nie. Polecam skonsultować się z lokalnymi grupami biznesowymi, aby dowiedzieć się, jakie 

szkolenia są dostępne w Twojej okolicy. Możesz nawet mieć prawo do pomocy finansowej na niektóre 

rodzaje szkoleń. Poświęć trochę czasu na zbadanie opcji szkoleniowych przed wdrożeniem kursu. 

Innym sprytnym posunięciem biznesowym, które zaobserwowałem, jest zapytanie pracowników, w 

jakich obszarach potrzebują szkolenia. Może to oczywiście otworzyć puszkę robaków (możesz nie mieć 

miejsca na prowadzenie zajęć pływania synchronicznego), ale możesz być zaskoczonym rodzajami 

rzeczy, których chcą się nauczyć. Przeprowadziliśmy wiele ankiet dla organizacji zadających dokładnie 

to pytanie i byłem zaskoczony odpowiedziami. Dwa główne obszary, w których ludzie wydają się 

potrzebować pomocy, to zarządzanie stresem i radzenie sobie ze zmianami w miejscu pracy. Oba są 

wyraźnym odzwierciedleniem współczesnego środowiska pracy. 

#32. Dawaj przykład, a Twój zespół pójdzie za przykładem 

Jeśli zjawiasz się do pracy w szortach i podkoszulku, a mimo to oczekujesz, że pracownicy będą nosić 

garnitury od Armaniego, prosisz się o kłopoty. Jeśli codziennie jesz długie lunche i narzekasz, gdy Twoi 

pracownicy spóźniają się kilka minut po przerwie, wysyłasz sprzeczne wiadomości. Twoje słowa i czyny 

będą określać słowa i czyny twoich pracowników. Jeśli będziesz ciężko pracować, oni będą ciężko 

pracować. Jeśli jesteś uprzejmy i życzliwy, będą uprzejmi i życzliwi. Jeśli jesteś mniej niż uczciwy, będą 

mniej niż uczciwi. Ważne jest, aby zrozumieć, że w swojej firmie ustalasz podstawowe zasady, według 

których wszyscy grają. Uczyń je dobrymi zasadami i trzymaj się ich sam, a zbierzesz z tego korzyści. 

#33. Skutecznie komunikuj się ze swoimi pracownikami 



Niektórzy ludzie są dobrzy w komunikacji, a inni nie. Posiadanie jasnej komunikacji z pracownikami 

zapewnia sprawne i efektywne działanie Twojej firmy. Z mojego doświadczenia wynika, że istnieją dwa 

rodzaje komunikatorów: te, które w ogóle się nie komunikują; i tych, które bombardują personel 

notatkami, spotkaniami i setkami innych form komunikacji. Gdzieś pośrodku jest najlepszy cel. Często 

słabi komunikatorzy po prostu nie wiedzą, jak przekazać informacje. Można to zrobić na kilka prostych 

sposobów:  

1. Spotkania pracowników. Powinny one odbywać się regularnie, najlepiej o tej samej porze każdego 

dnia, tygodnia lub miesiąca, w zależności od potrzeb. Stanowią otwarte forum wymiany informacji w 

obu kierunkach.  

2. Tablica ogłoszeń. Umożliwia to przekazywanie informacji bez zakłócania normalnych praktyk pracy. 

Umieszczenie tablicy ogłoszeń w miejscu, do którego wszyscy pracownicy muszą się udać w ciągu dnia, 

ułatwia im czytanie ogłoszeń. Czytałem ostatnio o firmie, która umieszczała swoje tablice w toaletach, 

ponieważ było to jedyne miejsce, w którym w ciągu dnia odwiedzał cały personel.  

3. Notatki. Są to zwykle jednostronicowe dokumenty, które są przekazywane wszystkim pracownikom, 

a konkretny punkt jest przedmiotem notatki. Problem z notatkami polega na tym, że często ludzie ich 

nie czytają. Proponuję, aby notatki były podpisane po przeczytaniu, a następnie przekazane. Może to 

oczywiście być czasochłonne i niekoniecznie jest najlepszym sposobem na przekazanie wiadomości, 

ale jest to narzędzie, którego można użyć.  

4. E-mail. Wewnątrzfirmowa poczta e-mail stała się najszybszym i najbardziej opłacalnym sposobem 

przekazywania informacji w większych organizacjach. Niestety, ponieważ e-mail jest łatwy do wysłania, 

może być nadużywany. Mój przyjaciel codziennie otrzymuje do 100 e-maili międzybiurowych, z których 

wiele nie ma związku z jego pracą. Podejrzewam, że jest to powszechny problem. Jestem 

komunikatorem werbalnym, więc wolę usiąść i porozmawiać twarzą w twarz z moim zespołem. Musisz 

określić, co działa dla Ciebie, a co działa dla Twojej firmy. Ważnym punktem, który należy wziąć z tej 

wskazówki, jest to, że posiadanie skutecznego mechanizmu rozpraszania informacji w Twojej firmie 

zwiększy Twoje szanse na rozwój. 

#34. Przeprowadzaj przeglądy wyników 

W rzeczywistości miejsca pracy zmieniają się, a obowiązki jednostki mogą się zmieniać w okresie 

zatrudnienia. Z tego powodu opisy stanowisk powinny być okresowo przeglądane. Proces ten 

umożliwia obu stronom zgłaszanie wszelkich skarg lub obaw, jakie mogą mieć. Przeprowadzając 

przeglądy wyników, wysyłasz swoim pracownikom jasny komunikat, że mają wykonywać swoje 

zadania. Regularne przeglądy mogą pomóc w zapobieganiu ukrywaniu się pracowników, którzy nie 

wykonują zadań w tłumie. W zależności od wielkości Twojej organizacji, ocena wyników może być 

formalnym procesem lub zwykłą pogawędką przy filiżance kawy. Jakkolwiek jest to zrobione, należy to 

udokumentować i przechowywać w aktach, a kopię przekazać pracownikowi. Podobnie jak w 

przypadku wielu spraw związanych z miejscem pracy, być może będziesz musiał zapytać swojego 

doradcę prawnego o najlepszy sposób przeprowadzenia tych spotkań. Polecam, abyś to zrobił, aby 

upewnić się, że jesteś objęty ochroną prawną. Często przeglądy wydajności wymagają obecności 

trzeciej osoby w charakterze świadka. Miej prosty plan podczas sprawdzania wyników. Może to 

obejmować:  

• przemyślenia pracownika na temat tego, jak sobie radzą.  

• Twoje przemyślenia na temat pracy pracownika.  

• Identyfikacja obszarów, w których pracownik dobrze sobie radzi.  



• Identyfikacja obszarów, nad którymi pracownik musi pracować.  

• Cele i plany pracownika dotyczące przyszłego zaangażowania w Twoją organizację.  

• Twoje plany na przyszłość pracownika.  

• Przegląd obowiązków pracownika i struktury wynagrodzeń, jeśli dotyczy.  

• Otwarta sesja w celu ujawnienia wszelkich problemów lub skarg.  

Ten okres przeglądu to także doskonały czas na nagradzanie za dobrze wykonaną pracę. Może się 

wydawać, że robię tylko więcej pracy. W rzeczywistości proponuję sposób na zwiększenie 

produktywności pracowników. Harmonijne miejsce pracy o wiele bardziej przyniesie zyski niż napięte, 

agresywne środowisko, w którym pracownicy są stale uwikłani w politykę wewnętrzną. Będąc 

otwartym i szczerym, wysyłasz bardzo jasny komunikat, że oczekujesz od nich tego samego. 

#35. Bądź świadomy kwestii bezpieczeństwa - chroń swój biznes 

Kiedyś byłem cynikiem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. W końcu kto chciałby mieć jakiekolwiek 

kluczowe informacje o małej firmie marketingowej, takiej jak moja? Od tego czasu byłem świadkiem 

tak wielu naruszeń bezpieczeństwa, nie tylko mojej firmy, ale także wielu moich klientów, że nie jestem 

już cynikiem. Mogę zagwarantować, że Twoi konkurenci z chęcią poznają Twoje najbardziej intymne 

tajemnice biznesowe, nawet proste szczegóły, takie jak kim są Twoi główni klienci, kim są Twoi kluczowi 

dostawcy, ile pobierasz opłat i tak dalej. Oczywiście przy odrobinie pracy śledczej nie jest trudno 

znaleźć te informacje, ale są ludzie, którzy często podają je, czasem niewinnie, bez Twojej wiedzy. 

Niestety Internet to nie tylko jedno z najlepszych narzędzi promocyjnych, to także jeden z 

najłatwiejszych sposobów na złamanie zabezpieczeń firmy. Podczas pisania tej książki oglądałem w 

telewizji film dokumentalny o hakerach internetowych i tym, co mogą osiągnąć, i to było bardzo, 

bardzo przerażające. Jeśli Twój komputer jest podłączony do linii telefonicznej, jesteś zagrożony. 

Oczywiście najważniejsze pytanie brzmi: co robisz z bezpieczeństwem w Internecie i ogólnie o 

bezpieczeństwie? Jeśli masz informacje, o których absolutnie nie chcesz, aby inni wiedzieli, nie 

umieszczaj ich na swoim komputerze. Utwórz kilka kopii papierowych, a następnie usuń plik lub zapisz 

go na dysku zewnętrznym, który zabierasz ze sobą. Oprogramowanie zabezpieczające komputer i 

bariery ochronne, takie jak zapory ogniowe, są cały czas ulepszane. Dla większości naszych biznesów 

są one więcej niż wystarczające; jeśli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, jedynym sposobem na 

zapewnienie, że ktoś nie wykradnie informacji z Twojego komputera, jest nie przechowywanie ich na 

komputerze lub korzystanie z komputera, który nie jest podłączony do sieci (inne komputery) lub linię 

telefoniczną. Znam wielu ludzi biznesu, którzy używają oddzielnego komputera do przechowywania 

swoich danych finansowych, który jest całkowicie chroniony hasłem i oddzielony od wszystkich innych 

komputerów i linii telefonicznych. Jeśli chodzi o inne informacje, które mogą zostać skradzione lub 

przekazane przez pracowników, poinformuj ich, jakie informacje mogą, a których nie mogą być 

swobodnie udostępniane. Po raz kolejny ustalasz podstawowe zasady, informując ich, co jest 

dopuszczalne, a co nie. Kradzież personelu jest zawsze problemem i niestety staje się coraz większym 

problemem dla firm. Personel często nie traktuje zabrania produktów do domu jako kradzieży; 

niektórzy postrzegają to jako korzyść z pracy. Musisz ustalić bardzo jasne granice i parametry dotyczące 

tego, co personel może, a czego nie może wykorzystać, i powinieneś jasno określić swoje poglądy na 

temat kradzieży personelu i jej konsekwencje. Szare obszary zachęcają do kradzieży i mogą kosztować 

Twoją firmę dużo pieniędzy. Podobnie słaba kontrola zapasów zachęca do kradzieży, po prostu dlatego, 

że nie można stwierdzić, kiedy coś znika. Kradzieże sklepowe to również rosnący problem, którym musi 

się zająć każda firma detaliczna. Układ sklepu ma wiele wspólnego z kradzieżą sklepową i jest wiele 

rzeczy, które można zrobić, aby zminimalizować straty w wyniku kradzieży. Złodzieje są zorganizowani, 



zuchwali i bardzo pewni siebie, często pracują w zespołach. Wiele organizacji korzysta z kamer. Sam 

nie podoba mi się ten pomysł, aw niektórych przypadkach może to być prawdziwa inwazja na 

prywatność; jednak w innych przypadkach, takich jak nocne stacje benzynowe i sklepy wielobranżowe, 

niezbędny jest nadzór kamer. Jeśli bezpieczeństwo jest dla Ciebie prawdziwym problemem, zasięgnij 

porady specjalisty. Istnieje wiele firm, które mogą pomóc Ci rozwinąć Twoje zabezpieczenia na 

wymaganym poziomie. Często dobrym pomysłem jest również porozmawianie z firmą 

ubezpieczeniową na temat bezpieczeństwa. Koszt wyspecjalizowanego konsultanta ds. 

bezpieczeństwa często można odzyskać dzięki obniżonym polisom ubezpieczeniowym za posiadanie 

bezpieczniejszego lokalu. 

#36. Zwolnij pracowników, którzy nie pasują 

To jest trudne. Nikt nie lubi mówić członkowi personelu, że nie jest już potrzebny, i nikt nie lubi słuchać 

tych przerażających słów. Miałem kiedyś firmę wydawniczą, która zatrudniała kilku przedstawicieli 

handlowych, którzy sprzedawali reklamy. Jedno powtórzenie po prostu nie wyszło. Mój partner i ja 

próbowaliśmy wszystkiego, łącznie ze szkoleniami sprzedażowymi, motywacją, pieniędzmi, błaganiem 

- dużo. Od pierwszego dnia było jasne, że się myliła na tym stanowisku. Kilka razy zaczynałem moją 

linię „nie sądzę, że to działa”, ale nigdy nie mogłem jej dokończyć. Podjęliśmy decyzję, że musi odejść. 

Ustalono datę i umówiono się na spotkanie. Weszła, maleńka dziewczynka na dużym krześle w sali 

konferencyjnej. Mój partner i ja przygotowaliśmy się. To był dzień; nic nie mogło powstrzymać 

nieuniknionego. Zacząłem moje przemówienie „nie sądzę, że to działa”. Jej dolna warga drżała, 

podobnie jak moje nerwy, ale szedłem dalej i właśnie kiedy miałem powiedzieć: „Dzisiaj jest twój 

ostatni dzień”, mój partner podbiegł do niej, mocno ją uściskał i powiedział: „Ale nie martw się , 

jesteśmy gotowi dalej próbować.” Cóż, moja szczęka uderzyła o ziemię. Została z nami jeszcze kilka 

miesięcy, zanim w końcu wyjechała. Bądźmy szczerzy, zwolnienie kogoś jest ostatecznym odrzuceniem, 

a ludziom się to nie podoba. W każdej firmie zdarzają się sytuacje, kiedy z tego czy innego powodu 

będziesz musiał zwolnić pracowników i wierzę, że ludzie na ogół wiedzą, kiedy mają zostać zwolnieni. 

Ważne jest, aby mieć jasny proces lub procedurę, z której możesz skorzystać w tej sytuacji. Skontaktuj 

się ze swoim doradcą prawnym, aby dowiedzieć się, jakie są Twoje obowiązki w przypadku rozwiązania 

stosunku pracy członka personelu. Jeśli nie wykonasz odpowiednich kroków, możesz w przyszłości 

otworzyć się na postępowanie prawne. Uważam też, że lepiej porozmawiać z kimś twarzą w twarz, niż 

po prostu wysłać mu DCM (nie przychodź w poniedziałek) przez e-mail. Spotkałem kiedyś kogoś, kto 

przez 25 lat pracował w organizacji rządowej. Dowiedział się, że dostaje wypłatę z działu płac, kiedy 

poszedł zmienić dane swojego konta. Urzędnik księgowy pokazał mu notatkę od kierownictwa 

mówiącą, że jest usuwany. Był zdruzgotany, a później skutecznie pozwał swojego byłego pracodawcę. 

Słyszałem również przerażające historie o personelu, który został poinformowany o ich zakończeniu 

przez głośnik, aby wszyscy mogli go usłyszeć. To, w jaki sposób podejmiesz decyzję o rozwiązaniu 

pracownika, zależy od Ciebie, ale rób to legalnie, z godnością i wrażliwością. 

#37. Zrównoważ liczbę pracowników 

Bez wątpienia koszty personelu są jednym z głównych kosztów ogólnych, z jakimi borykają się firmy. 

Gdy tylko zaczniesz zatrudniać ludzi, Twoje tygodniowe koszty ogólne przechodzą przez dach. 

Oczywiście większość firm nie może działać bez personelu, więc trzeba dobrze zaplanować 

zatrudnienie. Prawdziwą sztuką jest nauka równoważenia poziomu personelu z ilością pracy do 

wykonania lub liczbą klientów, których należy obsłużyć. Umiejętność ta zwykle ewoluuje z czasem, ale 

jest to obszar, który należy stale rozwiązywać i monitorować. Pracownicy muszą być opłacani na koniec 

tygodnia. Mają uprawnienia, do których należy się zgodnie z prawem, i musisz uwzględnić fakt, że 

dodatkowy personel oznacza inne dodatkowe koszty, takie jak wyższe opłaty telefoniczne, dodatkowy 

sprzęt biurowy, taki jak komputery, mundury, dodatkowe zestawy narzędzi, wizytówki, itp. często 



znacznie więcej. Upewnij się, że sporządziłeś listę dodatkowych kosztów i terminów ich poniesienia, 

aby upewnić się, że Twoje przepływy pieniężne mogą pozwolić sobie na większą liczbę pracowników. 

Korzystanie z personelu dorywczego lub w niepełnym wymiarze godzin to świetny sposób na 

budowanie siły roboczej w sposób, który współgra z przepływem gotówki. Zatrudniamy wielu 

telemarketerów w niepełnym wymiarze godzin, którzy pracują nad różnymi projektami. Większość z 

nich ma inne prace i pracuje dla naszej firmy, aby zarobić dodatkowy dochód. Nie jest to oczywiście 

nowy pomysł, ale często jest to lepszy sposób niż zatrudnianie pracowników na pełen etat. Widziałem, 

jak wiele firm wpada w kłopoty z powodu zbyt dużej liczby pracowników w stosunku do generowanego 

dochodu. Większość firm ma okresy intensywne i spokojne, co wzmacnia potrzebę starannego 

planowania. Zachowaj ostrożność przy zatrudnianiu nowych pracowników i skup się na tym, aby 

pracownicy byli jak najbardziej produktywni. 



#38. Buduj relacje z klientami 

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań dotyczących „życiowej wartości” klientów. Oznacza 

to: spójrz na swoich klientów w szerszym kontekście niż zakup, którego obecnie dokonują. Większe 

korporacje zdały sobie sprawę, że jeśli mogą zadowolić i zadowolić swoich klientów przez dłuższy czas, 

mogą radykalnie zwiększyć swoje zyski. Opiera się to na maksymie, że utrzymanie dotychczasowych 

klientów kosztuje o wiele mniej niż przyciągnięcie nowych. Wartość reklamy szeptanej również zaczyna 

być mierzona. Organizacje mogą teraz wycenić korzyści płynące z rozpowszechniania (bezpłatnie) 

informacji o swoich firmach przez zadowolonych klientów. Oczywiście różni się to znacznie w 

zależności od firmy i branży; jednak wszyscy jesteśmy konsumentami i mamy duży wybór, kiedy i gdzie 

chcemy wydawać nasze pieniądze. Decydowanie o tym, gdzie wydać pieniądze, staje się coraz 

trudniejsze wraz ze wzrostem konkurencji. Jednym z najlepszych sposobów na dokonanie tego wyboru 

jest poproszenie kogoś, komu ufasz, o rekomendację. Nie byłoby zbyt wielu ludzi, którzy nie pytaliby 

swoich przyjaciół, członków rodziny lub współpracowników o radę, gdzie kupić określone produkty. 

Restauracje rozwijają się lub zawodzą w oparciu o rekomendacje przekazywane z ust do ust. 

Mechanicy, lekarze, prawnicy, hotele, sprzedawcy mody i prawie każda inna branża w dużej mierze 

polegają na rekomendacjach z ust do ust. Mój biznes opiera się prawie w 100% na rekomendacjach 

ustnych, w których moi klienci mówią swoim znajomym i współpracownikom, a oni kontaktują się ze 

mną, aby pracować dla nich. W oparciu o to zjawisko wszyscy musimy budować silne, długoterminowe 

relacje z naszymi klientami. Wszystkie nasze działania i podstawowe filozofie biznesowe muszą być 

zaangażowane w długoterminowe korzyści płynące z utrzymywania powrotu klienta. To musi być 

akceptowany sposób prowadzenia biznesu w Twojej organizacji, aby ludzie, z którymi masz dziś do 

czynienia, wciąż wracali za dziesięć lat. Dużym plusem budowania długoterminowych relacji z klientami 

jest to, że możesz wydać o wiele mniej pieniędzy na reklamę i marketing, jeśli wszyscy Twoi obecni 

klienci będą rozpowszechniać informacje o Twojej wspaniałej firmie. To naprawdę jak posiadanie 

zespołu przedstawicieli handlowych bez kosztów wynagrodzeń, samochodów i wakacji oraz innych 

bólów głowy. 

#39. Naucz się mówić „nie” 

Powiedzenie „nie” nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Wiele osób ma problem z wypowiedzeniem tego 

prostego słowa, często ze strachu przed obrazą lub zdenerwowaniem innej osoby. Wszyscy odnoszący 

sukcesy ludzie biznesu, z którymi rozmawiałem podczas przeglądania tej książki, potrafili w razie 

potrzeby wypowiedzieć to magiczne słowo. Istnieje wiele sytuacji, w których codziennie musimy być w 

stanie powiedzieć „nie”, na przykład gdy ktoś próbuje nam sprzedać coś, na co naprawdę nie możemy 

sobie pozwolić, gdy ktoś wywiera na nas presję, aby zrobić coś, na co nas nie zgadzam się lub czujemy, 

że nie da się tego zrobić w wyznaczonym czasie, a nawet jeśli nie mamy czasu na spotkanie z kimś. 

Uważam, że od najmłodszych lat uczy się nas, że niegrzecznie jest mówić „nie”. Wiem, że przez wiele 

lat zmagałem się z mówieniem „nie” ludziom. Konsekwencją tego było to, że nigdy nie miałem czasu 

dla siebie, podejmowałem się prac, których tak naprawdę nie chciałem wykonywać, zajmowałem się 

ludźmi, których tak naprawdę nie lubiłem i walczyłem o przetrwanie, ponieważ byłem prze- popełnione 

w tak wielu dziedzinach mojego życia. Od tego czasu nauczyłem się mówić ludziom „nie” i uważam, że 

aby odnieść sukces w tym zadaniu, trzeba je ćwiczyć. Jeśli nie możesz powiedzieć „nie”, twoje szanse 

na sukces są zmniejszone, ponieważ twój czas będzie spędzany na robieniu rzeczy, których nie lubisz, 

a nie tych, których chcesz i być może musisz zrobić. Wierzę też, że istnieją zarówno dobre, jak i złe 

sposoby na powiedzenie „nie”. Chociaż nie chcesz nikogo urazić, powinieneś być w stanie podejmować 

własne decyzje; jeśli komuś nie podoba się wynik, to jego problem, a nie twój. Może się zdarzyć, że 

klient jest naciskany przez klienta na dostarczenie określonego produktu lub usługi w nierealistycznym 

terminie. Podjąłem świadomy wysiłek, aby wyjaśnić moim klientom, kiedy mogę wykonać daną pracę. 



Szczycę się tym, że wykonuję pracę na bardzo wysokim poziomie, a jeśli nie dotrzymam terminu, 

doradzę inne sposoby spełnienia ich wymagań. Nauczyłem się na własnej skórze, aby nie mówić „tak”, 

a potem od samego początku. Przejęcie w ten sposób kontroli nad firmą jest bardzo wyzwalające. Jest 

odwrotna strona tej wzmacniającej rady: nie stań się jedną z tych osób, które automatycznie 

odmawiają wszystkiemu. Nie chcesz być uważany za kłótliwego i trudnego do pokonania. Naucz się 

mieć pewność co do własnych umiejętności i wartości tego, co sprzedajesz, a jeśli znajdziesz się w 

sytuacji, w której nie możesz powiedzieć komuś „nie”, kop głęboko, aby znaleźć rozwiązanie, którego 

potrzebujesz. Im więcej to zrobisz, tym łatwiej będzie.  

#40. Korzystaj z prostych badań rynkowych, aby być na bieżąco 

„Badania rynku” to jeden z tych terminów, które wywołują u ludzi dreszcz. Brzmi skomplikowanie, 

trudno i drogo. To naprawdę nie jest żadne z powyższych; w rzeczywistości jest to potężne narzędzie 

dla niemal każdej firmy. Jak sama nazwa wskazuje, badania rynku po prostu dostarczają informacji o 

Twoim rynku lub klientach. Ta informacja może być nieograniczona; to naprawdę zależy od tego, co 

chcesz wiedzieć. Oto przykład wykorzystania badań rynkowych. Mój klient prowadził popularną 

restaurację w ruchliwym mieście turystycznym. Chociaż firma odniosła sukces, właściciele wierzyli, że 

mogą zwiększyć swoją dotychczasową działalność, korzystając z innych potencjalnych rynków. 

Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, było przeprowadzenie ankiety wśród ich konkurentów. Poszliśmy do 

każdej innej restauracji w okolicy, żeby zobaczyć porównanie mojego klienta. Przebadaliśmy wszystkie 

hotele w okolicy, aby zobaczyć, co myślą o restauracji, i wprowadziliśmy prosty kwestionariusz dla 

klientów restauracji, który należy wypełnić pod koniec posiłku. Zebrane przez nas informacje jasno 

wskazywały obszary wymagające poprawy, a także obszary, które moglibyśmy promować i 

sprzedawać, aby zwiększyć liczbę klientów przychodzących do restauracji. Na podstawie tych wyników 

opracowaliśmy plan marketingowy i presto &hellip; . biznes kwitnie. Badanie rynku może być czymś 

tak prostym, jak trzymanie notatnika przy telefonie. Kiedy ludzie dzwonią do Twojej firmy, zapytaj ich, 

w jaki sposób dowiedzieli się o Tobie — Yellow Pages, gazeta, poczta pantoflowa, radio — abyś mógł 

stwierdzić, czy Twoje reklamy działają. Kluczem do badania rynku jest rozpoczęcie z myślą o efekcie 

końcowym. Oznacza to, że próbujesz znaleźć odpowiedzi na konkretne pytania. Nie bój się terminu 

„badania rynku” i szukaj sposobów na włączenie go do swojej działalności na co dzień. Internet jest 

doskonałym narzędziem do zbierania informacji z badań rynku. Umieść na swojej stronie prosty 

kwestionariusz, który zachęci ludzi do odpowiedzi na kilka pytań. Często to, jak postrzegamy nasz 

biznes, bardzo różni się od tego, jak postrzegają nas nasi klienci. Tylko badania rynku dadzą ci właściwe 

odpowiedzi. Jeśli wstydzisz się zadawać pytania, zapłać komuś, aby zrobił to za Ciebie. 

#41. Nieustannie pytaj swoich klientów, czy są szczęśliwi 

Zadowolenie klienta to efekt końcowy dobrej obsługi klienta. Skąd więc wiesz, czy Twoi klienci są 

zadowoleni? Prosta odpowiedź brzmi: pytasz ich. Niedawno miałem klienta, który prowadził firmę 

coachingową, aby pomóc dzieciom poprawić swoje oceny w szkole. Zapisał około 80 dzieci, ale chciał 

rozwinąć biznes. Jednym z obszarów, w którym stwierdziłem, że ma problemy, był brak kontaktu z 

rodzicami. Chociaż prowadził znakomitą operację, a dzieci osiągały świetne wyniki, rzadko miał do 

czynienia z rodzicami, z wyjątkiem pobierania opłat. Większość kontaktów odbywała się za 

pośrednictwem listów i okresowych raportów na temat postępów dzieci. Zasugerowałem, żeby 

zamiast wysyłać listy, powinien zadzwonić do rodziców. Zadzwonienie do wszystkich zajęłoby kilka dni, 

ale mógł odbyć krótką rozmowę z każdym rodzicem, aby upewnić się, że są zadowoleni z tego, jak 

wszystko idzie i uzyskać od nich zobowiązanie dotyczące przyszłego coachingu ich dzieci. Zasłużył sobie 

na moją radę, zadzwonił do każdego rodzica i rezultaty były fantastyczne. W kolejnym semestrze 

osiągnął znacznie wyższą stopę zwrotu, odkrył kilka problemów, przez które mogły stracić uczniów, 

którym szybko zaradził, nawiązał relacje z klientami – w sumie bardzo dobry wynik. Teraz dzwoni do 



rodziców dwa lub trzy razy w roku, a jego firma nadal się rozwija. Za każdym razem, gdy nasza firma 

kończy projekt, prosimy klienta o przyjście do biura na odprawę. Siadamy i dyskutujemy, jak wszystko 

poszło. Jeśli wystąpiły problemy, staramy się określić, gdzie coś poszło nie tak i jak sobie z tym poradzić. 

Omawiamy zalety i prosimy klienta o referencje o tym, jak czuli, że nasza firma poradziła sobie z ich 

projektem. To podsumowanie jest niezwykle cenne dla podkreślenia wszelkich problemów, które 

możemy mieć, oraz dla potwierdzenia, że klient jest zadowolony z wyniku projektu. Miesiąc później 

wykonujemy również rozmowę kontrolną, aby upewnić się, że klient jest nadal zadowolony. Podobnie 

jak w przypadku badań rynku, jeśli nie czujesz się komfortowo, pytając klientów, czy są zadowoleni z 

tego, co robisz, poproś kogoś innego, aby zrobił to za Ciebie. Możesz wysłać prosty kwestionariusz lub 

zatrudnić firmę marketingową do przeprowadzenia dla Ciebie ankiety telefonicznej. Ważne i dojrzałe 

podejście do badań rynkowych jest niezbędne, nawet jeśli nie podoba ci się to, co słyszysz. Jeśli Twoi 

klienci mówią Ci, że masz problemy z Twoją firmą, powinieneś być bardzo wdzięczny, ponieważ możesz 

tracić klientów. Czasami, gdy pytasz klientów o opinie, możesz nie lubić tego, co słyszysz – ale musisz 

wziąć to pod uwagę i być wdzięcznym, że byli z tobą szczerzy. Zadowolenie klienta to coś, co należy 

stale monitorować. Jeśli zacznie się ślizgać, może dojść do punktu, w którym uszkodzenie będzie bardzo 

trudne do naprawienia. Jeśli zamierzasz rozwinąć swój biznes, musisz wiedzieć, co myślą o nim Twoi 

klienci. 

#42. Dostarcz to, co obiecujesz - jeśli nie możesz tego zrobić, wyjdź z gry 

Obsługa klienta polega na spełnianiu oczekiwań ludzi. Przyjdą do Twojej firmy z pewnym 

oczekiwaniem, co dostaną za swoje pieniądze. Jeśli nie możesz spełnić tego oczekiwania, może 

powinieneś przemyśleć to, co robisz. Przykładem może być wyjazd na wakacje do cudownego, 

egzotycznego miejsca. Broszura hotelowa sprawia, że Twój ośrodek wygląda jak raj. Ale kiedy 

przyjeżdżasz, twoje marzenia są niweczone, gdy przez następne dwa tygodnie zostajesz uwięziony w 

śmietniku. Innym przykładem jest reklama produktu w telewizji, w której w reklamie pojawia się 

mnóstwo ciepłego, przyjaznego personelu, który czeka na Twój telefon w celu złożenia zamówienia. 

Dzwonisz do nich i musisz czekać 20 minut, słuchając irytującej nagranej muzyki. Na koniec możesz 

porozmawiać ze znudzoną osobą zajmującą się telesprzedażą, która tak naprawdę nie dba o Ciebie ani 

o firmę - i chętnie Ci o tym poinformuje. Twoje oczekiwania po raz kolejny legły w gruzach. Niezależnie 

od tego, co sprzedajesz, czy jest to produkt, czy usługa, aby przetrwać i rozwinąć swój biznes, musisz 

przynajmniej spełnić, a tam, gdzie to możliwe, przekroczyć oczekiwania klientów w każdy możliwy 

sposób. Choć może się to wydawać oczywistą kwestią, zaskakujące jest, jak wiele firm nie stosuje tej 

podstawowej zasady biznesowej. Jeśli nie jesteś pewien, czego oczekują Twoi klienci - zapytaj ich. 

Rozłóż mały arkusz ankiety, zadzwoń, umieść w polu sugestii lub cokolwiek innego, co pozwoli Ci 

dokładnie wiedzieć, czego oczekują od Ciebie Twoi klienci. 

#43. Bądź uczciwy i prawy we wszystkich swoich kontaktach 

Wiem, że to banał, ale uczciwość to najlepsza polityka. Na koniec każdego dnia pracy ważne jest, abyś 

uwierzył, że wszystko, co zrobiłeś tego dnia, było całkowicie uczciwe i skrupulatne. Jeśli tak nie było, to 

żartujesz sobie. Jest wielu ludzi biznesu, którzy kłamią i oszukują - to fakt, który raczej nie zmieni się w 

najbliższej przyszłości. Jednak wszyscy odnoszący sukcesy ludzie biznesu, z którymi mam do czynienia, 

są uczciwi. Wierzę w karmę. Z własnego doświadczenia wiem, że uczciwy i skrupulatny biznes na ogół 

przyciąga dobrych ludzi. Jeśli Twój biznes prowadzony jest zgodnie z tą zasadą uczciwości, dobra robota 

– jestem pewien, że jesteś na drodze do sukcesu. Jeśli w Twojej firmie są jakieś rozmyte obszary, oczyść 

je i zastosuj politykę uczciwości już dziś. Jeśli jesteś kompletnym oszustem, prawdopodobnie ukradłeś 

tę książkę i pewnego dnia twoja karma cię dogoni. Sukces mierzy się na wiele sposobów. Prowadzenie 

dobrego biznesu, który ma silną etykę, jest oznaką bardzo udanego biznesu. 



#44. Właściwy i zły sposób rozpatrywania reklamacji 

Niestety, wszystkie firmy muszą od czasu do czasu zmierzyć się z perspektywą niezadowolonych 

klientów. Jeśli dopisze Ci szczęście, Twoi klienci powiedzą Ci, kiedy nie będą zadowoleni - dając Ci 

szansę, aby coś z tym zrobić. Jeśli masz pecha, po prostu znikną, nigdy nie wróci, mówiąc swoim 

przyjaciołom i rodzinie, że należy unikać Twojej firmy za wszelką cenę. Czasami zdarzają się błędy, które 

powodują problemy i skargi. Te błędy mogą, ale nie muszą, być twoją winą. Najważniejszym aspektem 

reklamacji jest jej dobre rozpatrzenie, tak aby klient był wystarczająco zadowolony, aby nadal korzystał 

z Twojej firmy i nie stał się antyklientem (tym, dla którego pasją jest mówienie ludziom, jak złe jest 

twoje organizacja jest). Niewłaściwym sposobem rozpatrywania reklamacji jest kłótnia z klientem, 

składanie obietnic, których nie możesz lub nie możesz spełnić, sprawienie, by poczuli się nieistotni lub 

nieważni, lub, co najgorsze, całkowicie je zignorować. Piszę listy - jeśli coś mi się nie podoba, piszę list 

do menedżera wyjaśniając moją stronę historii. Nigdy nie jestem niegrzeczny ani obraźliwy; Po prostu 

zapisuję szczegóły w prostym, logicznym formacie, z mojego punktu widzenia. Potem siadam i czekam 

na odpowiedź. Przez większość czasu w ogóle nie ma odpowiedzi. Skreślam te firmy z mojej listy miejsc, 

w których można wydać ciężko zarobione pieniądze. Od firm, które są dobre w rozpatrywaniu skarg, 

zwykle otrzymuję telefon potwierdzający otrzymanie mojego listu i proszący mnie o ponowne 

przedstawienie mojej skargi. Po wysłuchaniu mnie dokładnie informują, jak rozpatrzą reklamację i 

kiedy będą się ze mną kontaktować. Dziękują mi za zwrócenie im uwagi na problem i poświęcenie czasu 

na napisanie do nich. Jestem bardziej niż zadowolony z tego wyniku. Nie martwię się, czy ich biznes się 

powiedzie, czy upadnie, ale po prostu nie mogę znieść złej obsługi. Jeśli Twoja firma ma jasno określoną 

procedurę rozpatrywania reklamacji, często przekonasz się, że klienci, którzy kiedyś byli gdzie indziej, 

są teraz usatysfakcjonowani i szczęśliwi. Osiąga się najlepszy wynik i czerpiesz korzyści. Teraz jest 

pewien typ klienta, którego wszyscy musimy być świadomi. Są trudne, nierozsądne, niesamowicie 

wymagające i często dość niegrzeczne. Trudność polega na ustaleniu, czy klient składa uzasadnioną 

skargę, czy też jest klientem nieuzasadnionym. Jeśli możesz uczciwie powiedzieć, że starałeś się 

rozpatrzyć reklamację tak uczciwie, jak to możliwe, ale nic, co robisz, wydaje się nie rozwiązać 

dylematu, być może będziesz musiał zaakceptować fakt, że ten konkretny klient nigdy nie będzie 

szczęśliwy i czas przejść dalej. Kiedyś, pracując dla firmy wycieczkowej, spotkałem parę, która 

twierdziła, że po przewróceniu się zranili się na łodzi. Mąż twierdził, że jego kolano zostało poważnie 

uszkodzone. Jako firma zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby im pomóc; zorganizowaliśmy dla 

nich opiekę medyczną, odwiedziliśmy ich w hotelu i staraliśmy się upewnić, że wszystko jest w 

porządku. Tydzień po ich powrocie do domu otrzymaliśmy list od ich prawnika stwierdzający, że 

„wakacje życia” jego klientów zostały zrujnowane i zamierzają pozwać firmę za zaniedbania. W liście 

stwierdzono, że jego klienci byli przykuci do łóżka na czas ich pobytu i że odszkodowanie w wysokości 

50 000 USD powinno zostać wysłane natychmiast, w przeciwnym razie rozpocznie się postępowanie 

sądowe. Firma była głęboko zaniepokojona tym twierdzeniem i zaczęła montować obronę. Ponieważ 

znajduje się w małym miasteczku turystycznym, niedługo usłyszeliśmy o przewodniku, który chwalił 

się, że otrzymał od kilku turystów napiwek w wysokości 100 USD, aby usunąć ich nazwiska z listy 

wycieczek na safari do lasu deszczowego. Bingo! Wkrótce zaczęliśmy zbierać więcej informacji i 

niedługo mieliśmy zdjęcia „przykutej do łóżka” pary na czarterze wędkarskim, w kolejce linowej, w 

kabarecie restauracyjnym i na wysokiej jakości wycieczce po buszu. Mieliśmy daty, zdjęcia, podpisy, 

dużo. Wysłaliśmy kopię zdjęć do prawnika pary i nigdy nie słyszeliśmy ani słowa. Oczywiście jest to 

skrajny przypadek, który wiele mnie nauczył o ludziach. W rzeczywistości 99 procent osób składających 

reklamację ma uzasadnioną sprawę, którą należy załatwić profesjonalnie, a pozostałego 1 procenta nie 

należy traktować zbyt poważnie. 

#45. Traktuj swoich klientów z szacunkiem, na jaki zasługują 



Jeśli nie mamy klientów, nie mamy firmy. Klienci to ty i ja. Nie jestem głupi i jestem pewien, że ty też 

nie. Dlaczego więc mielibyśmy traktować naszych klientów tak, jakby byli głupi? Żyjemy w 

nowoczesnych i ekscytujących czasach, w których wybór jest większy niż kiedykolwiek wcześniej. Te 

wybory działają na naszą korzyść jako klientów i utrudniają nam jako przedsiębiorcom. Aby odnieść 

sukces, musimy prowadzić mądry biznes. Często widzę, jak firmy traktują swoich potencjalnych 

klientów z niewielkim szacunkiem lub bez szacunku. Kłócą się z nimi, próbują ich oszukać, sprzedać 

śmieci, kazać im czekać i ogólnie traktują ich jak obywateli drugiej kategorii. Kiedy ostatnio zadzwoniłeś 

lub odwiedziłeś bank, który ma twoje pieniądze w swoich skarbcach, tylko po to, by zostać 

wstrzymanym przez 20 minut lub utknąć w kolejce na pół godziny podczas szczytu w porze lunchu? 

Klienci to potężna grupa. Wierzę, że obsługa klienta przejdzie w nadchodzących latach znaczny 

renesans, ponieważ będziemy musieli stawić czoła rosnącemu poziomowi automatyzacji. Ludzie będą 

mieli dość rozmawiania z maszynami i będą wymagać lepszej obsługi od innych ludzi. Ilekroć masz do 

czynienia z klientami, postaw się na ich miejscu i patrz długo i uważnie na swój biznes. Gdybyś był 

klientem w swojej firmie, czy wróciłbyś? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, to świetnie – jeśli jest „nie”, być 

może będziesz musiał przemyśleć swoje nastawienie. Ta dodatkowa wskazówka zachęca do 

traktowania każdego klienta z szacunkiem, na jaki zasługuje. 

#46. Naucz się rozpoznawać, kiedy potrzebujesz przerwy od swoich klientów 

Niektóre dni mogą być naprawdę trudne. Wszyscy doprowadzają Cię do szału - Twoi klienci, Twoi 

pracownicy, Twoi dostawcy, wielu. Z jakiegoś powodu wszystko wydaje się iść nie tak i wszystko jest 

dramatem, który wymaga twojej uwagi. W rzeczywistości te dni często nie różnią się od innych; to 

bardziej kwestia tego, jak się wtedy czujesz. Wszyscy potrzebujemy od czasu do czasu przerwy w 

kontaktach z innymi ludźmi. Lubię jeździć na kemping z przyjacielem na odległej plaży. Spędzamy 

tydzień łowiąc ryby i ogólnie odpoczywając. Mój kumpel na kempingu również pracuje pod wysokim 

ciśnieniem, więc zanim wsiądziemy do samochodu i wyruszymy na północ, oboje jesteśmy gotowi na 

trochę czasu wolnego od klientów. Te wyjazdy są dla mnie niesamowicie terapeutyczne. Nie ma 

żadnych żądań ani presji, a jeśli nie chcę rozmawiać, nie muszę. Nie ma towarzyskich wdzięków i 

wdzięków; to po prostu czas na doładowanie. Wszyscy mamy własne metody ładowania. Jeśli nie 

wiesz, jaki jest twój, być może musisz się dowiedzieć. Zajęło mi kilka lat, zanim zdałem sobie sprawę, 

że kiedy jestem zestresowany, potrzebuję naprawy natury i czasu z dala od ludzi. Jeśli uważasz, że każdy 

dzień jest pełen konfliktów i stresu, być może potrzebujesz przerwy od ludzi. Jest mało 

prawdopodobne, że cały świat cię dopadnie, choć czasami może się tak wydawać. Znajdź swój środek 

odstresowujący i używaj go, kiedy go potrzebujesz. Jeśli uważasz, że masz mniej cierpliwości niż zwykle 

do swoich klientów, może powinieneś spróbować trochę popracować za kulisami. Wykonuj zadania, 

które odkładałeś i które musisz wykonać (np. przeczytanie kilku książek motywacyjnych, udział w 

seminarium szkoleniowym, rozliczenie podatkowe lub przygotowanie planu marketingowego). W 

biznesie najważniejsza jest postawa. Dobrze prosperujący to często przypadek lepszego poznania 

siebie. 



#47. Opracuj własną filozofię marketingu – jakim typem działalności jesteś? 

Co rozumiem przez filozofię marketingu? W uproszczeniu proszę, abyś pomyślał o swoim biznesie i 

przekazie, który starasz się przekazać klientom. Zamierzasz długo działać w biznesie? Czy chcesz 

wyróżnić się w jakimś konkretnym aspekcie działalności, takim jak obsługa klienta? Chcesz być 

największy czy ten z największym zasięgiem? Ważne jest, abyś miał jasny obraz tego, co dokładnie 

chcesz osiągnąć. Na przykład przeciętne naprawy samochodów Steve'a prawdopodobnie nie potrwają 

długo, ale gwarantowane naprawy samochodów Steve'a mogą mieć wielką szansę na sukces i rozwój. 

Po opracowaniu swojej filozofii marketingowej będziesz mieć jasny obraz wiadomości, którą próbujesz 

wysłać potencjalnym klientom. Widzę wiele firm, które starają się być wszystkim dla wszystkich, i 

byłem winny robienia tego we własnych firmach w przeszłości. Mając jasny obraz tego, kim jesteś i kim 

chcesz być, Twoje szanse na przyciągnięcie nowych klientów w naturalny sposób wzrastają.  

#48. Zrób kurs lub przeczytaj książkę marketingową 

Większość małych firm boryka się z trzema problemami: brakiem pieniędzy, brakiem czasu i brakiem 

wiedzy marketingowej. Ostatni punkt jest trudny, ponieważ jeśli nie miałeś żadnego szkolenia z 

marketingu, może być trudno dokładnie wiedzieć, co powinieneś zrobić. Sądząc po tysiącach listów, e-

maili, rozmów telefonicznych i faksów, które otrzymałem, jest to wyraźnie temat, którym ludzie się 

pasjonują. Istnieje wiele doskonałych książek, które zawierają szczegółowe porady dotyczące 

wprowadzania na rynek firmy. Na końcu tej książki zamieściłem listę książek, które moim zdaniem są 

szczególnie dobre. Czytaj jak najwięcej. Za cenę kilku książek możesz znaleźć mnóstwo pomysłów, które 

przyniosą większy dochód Twojej firmie. Jeśli znajdziesz czas, naprawdę polecam zrobić kurs 

marketingowy. Istnieją setki instytutów edukacyjnych oferujących kursy specjalistyczne trwające od 

kilku godzin do kilku lat. Będziesz mieć przewagę nad konkurencją, jeśli będziesz wiedzieć więcej o 

marketingu, a ponieważ konkurencja nadal rośnie, wszyscy potrzebujemy jak największej liczby 

czynników, aby wzmocnić naszą działalność na naszą korzyść. 

#49. Podejmij małe kroki, aby wypromować swoją firmę 

Firmy odnoszące sukcesy wyróżniają się z tłumu, ponieważ dobrze się reklamują i promują. Celem 

wszystkich działań marketingowych jest przyciągnięcie większej liczby klientów lub zachęcenie 

obecnych klientów do wydawania większych pieniędzy na Twoją firmę. Przyjmując proaktywną 

postawę, aby promować swoją firmę, możesz radykalnie zwiększyć swoją działalność. Często słyszę, jak 

ludzie narzekają, że nie mają pieniędzy na marketing i promocję swojego biznesu. Mocno wierzę, że 

niekoniecznie wymaga to dużo pieniędzy, ale wymaga zaangażowania i zdecydowanej strategii. 

Zadanie marketingu firmy często może stać się tak zniechęcające, że po prostu nie kończy się na tym. 

Częścią tej strategii jest podzielenie marketingu na małe, łatwe w zarządzaniu elementy, którymi 

możesz zająć się jeden po drugim. Wszystko, co robi plan marketingowy, to określenie, co chcesz 

osiągnąć i jak to osiągniesz. Przedstawia kroki, które podejmiesz, aby promować swoją firmę i ile 

zamierzasz wydać na reklamę. Jeśli możesz podzielić swój własny marketing na kilka prostych kroków, 

łatwiej będzie go wdrożyć. Uważam również, że skuteczny marketing w małych firmach polega na 

robieniu wielu drobiazgów, aby przyciągnąć klientów. Większość z tych inicjatyw kosztuje bardzo mało 

pieniędzy, ale wymagają czasu.  

#50. Zacznij od szukania części - stwórz silny wizerunek firmy 

Jestem głęboko przekonany, że odpowiedni wygląd jest niezbędny do przetrwania firmy. Możesz 

powiedzieć: „Ale co z realizacją tego, co obiecujesz, dobrą obsługą klienta i opłacalnością? Czy nie są 

one ważniejsze?” Chociaż wierzę, że są one niezbędne do osiągnięcia sukcesu w biznesie, jeśli 

wyglądasz, praca staje się znacznie łatwiejsza. Jeśli masz dobry wizerunek firmy, zainspirujesz swoich 



klientów zaufaniem do Ciebie i Twoich produktów. Jeśli spojrzysz nieco szorstko, Twoi potencjalni 

klienci mogą rozpocząć relację z wątpliwościami co do zdolności Twojej firmy do osiągania wyników. 

Co mam na myśli, patrząc na część? Poniższa lista wystarczy na początek: 

*  dobre, profesjonalne artykuły papiernicze (papier firmowy i wizytówki);  

*  czyste, profesjonalnie wyglądające miejsce pracy (biuro, fabryka lub salon);  

*  wysokiej jakości oznakowanie;  

*  dobre pojazdy firmowe - a nie stare bomby;  

*  mundury personelu (jeśli dotyczy);  

*  zadbany personel;  

*  dobrze wyszkolony personel (umiejący uprzejmie odebrać telefon); oraz 

*  profesjonalna strona internetowa.  

Niektóre z powyższych mogą nie dotyczyć Ciebie. Na przykład, jeśli pracujesz w domu, możesz nie mieć 

klientów przychodzących do domu, więc prawdopodobnie nie potrzebujesz oznakowania i salonu 

wystawowego. Nie należy jednak mylić bycia małą, jednoosobową firmą z brakiem konieczności 

posiadania dobrego wizerunku firmy. Często rozmawiam z właścicielami firm, którzy są zaniepokojeni 

kosztami profesjonalnie wyglądającej papeterii i materiałów promocyjnych. Generalnie jest to 

stosunkowo niewielki wydatek w ogólnym założeniu firmy, ale bez wątpienia stanowi on integralną 

część. Z mojego doświadczenia wynika, że dostajesz to, za co płacisz, więc wydaj trochę więcej i uzyskaj 

najlepszy wygląd i styl papeterii, na jaki możesz sobie pozwolić. Twoja papeteria wiele mówi o Twojej 

firmie na wielu różnych poziomach. Im bardziej profesjonalnie wygląda, tym więcej pewności siebie 

zaszczepi to w twoich obecnych i potencjalnych klientach. Rozwijanie firmy polega w takim samym 

stopniu na wyglądzie, jak i na byciu częścią.  

#51. Nie daj się zmusić do kupowania reklam 

Istnieje wiele firm, które będą próbowały sprzedać Ci reklamy w celu promowania Twojej firmy. 

Decydowanie, gdzie się reklamować może być trudne i często kończy się na podejmowaniu decyzji na 

podstawie osobowości, a nie skuteczności - bardziej lubisz jednego przedstawiciela handlowego niż 

drugiego, więc oddajesz mu swoją firmę. Jeśli reklama nie działa, dlaczego miałbyś to zrobić? Często 

słyszę ogólne stwierdzenia, takie jak: „Reklama w telewizji nie działa” lub „Reklama w gazetach nie 

działa”. Widziałem, że wszystkie rodzaje reklamy sprawdzają się bardzo dobrze dla indywidualnych 

firm. Kluczem tutaj jest decyzja, co będzie dla Ciebie skuteczne. Uważam, że każdy, kto próbuje 

sprzedać Ci reklamy, musi określić Twoje potrzeby. Muszą naprawdę zrozumieć Twój biznes, Twoich 

klientów i Twoje oczekiwania. Jeśli nie zadają ci pytań dotyczących tych problemów, w jaki sposób 

mogą sprzedać ci produkt, który działa? Wszystkie reklamy mają tak zwaną docelową grupę 

demograficzną. To po prostu określa rodzaj ludzi, którzy zobaczą lub usłyszą reklamę. Stacje radiowe 

mają różnych słuchaczy, często w różnym czasie; różne programy telewizyjne mają określoną 

widownię; a gazety mogą mieć różnych czytelników w różne dni. W tej grupie zdarzają się również 

sytuacje, w których więcej osób ogląda, słucha lub czyta różne media wykorzystywane do reklamy. W 

rezultacie płacisz więcej za nadawanie reklam telewizyjnych, gdy więcej ludzi ogląda telewizję, i płacisz 

więcej za umieszczenie reklamy w radiu w czasie jazdy, kiedy ludzie zwykle są w drodze do i z pracy i 

są niewoli w radiu publiczność. Są one znane jako prime time i praktycznie wszystkie media je mają. W 

gazetach płacisz premię za bycie na czele gazety i płacisz dodatkową premię za bycie na prawej stronie, 

co według badań jest miejscem, w którym więcej osób zobaczy Twoją reklamę. Przedstawiciele 



handlowi reklam muszą podać te informacje. Umieszczanie reklam na chybił trafił w głównych mediach 

to według mnie strata czasu i pieniędzy. Twój przedstawiciel handlowy musi naprawdę powiedzieć Ci, 

dlaczego powinieneś wydać na niego swój budżet reklamowy. Jak każda profesjonalna porada, 

uważam, że uczciwe jest proszenie ich klientów o referencje, aby sprawdzić, czy reklama działa. Jeśli 

przedstawiciel handlowy naprawdę wierzy w swój produkt, bez wahania dostarczy ci listę nazwisk lub 

zaleci skontaktowanie się z obecnymi reklamodawcami. Polecam również, jeśli rozważasz 

reklamowanie się w konkretnym miejscu, poszukaj innych firm, które tam reklamują i zadzwoń do nich, 

aby sprawdzić, czy to dla nich działa. Przez większość czasu ludzie będą bardzo otwarci i uczciwi, 

mówiąc, czy ich reklamy działają, czy nie. Sugerowałbym również, abyś porozmawiał z innymi 

partnerami biznesowymi i przyjaciółmi, aby dowiedzieć się, gdzie się reklamują i uzyskać drugą opinię. 

Zajmuje to tylko kilka sekund i może pomóc w podjęciu właściwej decyzji o tym, gdzie wydać cenne 

dolary reklamowe. Wokół jest wielu znakomitych przedstawicieli sprzedaży mediów. Pamiętaj jednak, 

że ich zadaniem jest zarabianie pieniędzy na własną firmę, więc muszą sprzedawać reklamy. Wyjątkowi 

przedstawiciele handlowi reklamą będą szukać sposobów na zarobienie pieniędzy Twojej firmy. Jeśli 

linia otwierająca brzmi: „Jak możemy pomóc Twojej firmie przyciągnąć więcej klientów?”, mówią 

właściwym językiem.  

#52. Wprowadź swój biznes do prostego planu 

Wszystkie firmy powinny mieć plan marketingowy, do którego się zwracają; niestety, bardzo niewiele 

firm to robi. Plany marketingowe nie muszą być długimi i skomplikowanymi dokumentami; muszą mieć 

tylko kilka stron i zawierać proste informacje. Mając plan pracy, Twoje szanse na sukces są znacznie 

większe, ponieważ Twoja działalność marketingowa nabiera znaczenia i kierunku, a nie tylko reaguje 

na pojawiające się na Twoim biurku okazje marketingowe. Plan marketingowy powinien zawierać 

następujące informacje:  

*  opis tego, jak postrzegasz swoją firmę (od strony punkt widzenia klienta);  

*  listę celów, które chciałbyś osiągnąć dzięki swojej działalności marketingowej;  

*  opis typu klientów, których chcesz przyciągnąć (rynki);  

*  opis Twoich produktów lub usług;  

*  listę działań marketingowych/reklamowych, które planujesz prowadzić;  

*  budżet określający, ile to wszystko będzie kosztować;  

*  ramy czasowe realizacji działań marketingowych/reklamowych;  

*  przydział listy obowiązków – kto czym się zajmuje;  

*  listę kluczowych dat przeglądu wyników; oraz 

*  lista sposobów monitorowania satysfakcji klienta.  

Jest wiele innych rzeczy, które można uwzględnić, ale powyższe elementy stanowią podstawę planu 

marketingowego. Do tego dokumentu należy często się odwoływać i uważam, że dobrym pomysłem 

dla kluczowych pracowników jest zapoznanie się z jego treścią. Napisanie planu marketingowego w 

tym zakresie nie powinno zająć więcej niż kilka godzin, ale korzyści będą trwać przez cały rok. 

Rozpoczynając planowanie na przyszły rok, przejrzyj swój ostatni plan marketingowy, aby zobaczyć, jak 

ci poszło i co osiągnięto oraz w jakie obszary należy włożyć więcej pracy. Umieszczając swój plan 

marketingowy (lub dowolny biznesplan) na piśmie, staje się on bardziej trwały i wymaga dalszych 



działań. Firmy z planami marketingowymi zwykle prowadzą więcej działań marketingowych, a w 

rezultacie zwiększają swoje szanse na rozwój biznesu.  

#53. Nie trać kontaktu z klientami 

Do tej pory zdałeś sobie sprawę, że jestem wielkim zwolennikiem obsługi klienta. Zadowoleni klienci 

zrobią więcej, aby pomóc Twojej firmie w rozwoju, niż cokolwiek innego, co możesz zrobić. Jeśli chodzi 

o reklamę i marketing, wiele firm zdaje się zapominać o tym fakcie, skupiając swoją uwagę na 

umieszczeniu kilku reklam i czekając na przybycie nowych klientów. Jest takie stare powiedzenie, że 

każdy niezadowolony klient powie dziesięciu swoim przyjaciołom i współpracownikom negatywne 

rzeczy na temat Twojej firmy. Jeśli obliczysz liczby, wpływ, jaki niezadowoleni klienci mogą mieć na 

Twoją firmę, jest przerażający. Oczywiście najlepszym sposobem na uniknięcie tej okropnej 

antyreklamy jest posiadanie zadowolonych klientów. Więc jak to robisz? Krótko mówiąc, musisz 

pozostać w kontakcie ze swoimi klientami. Wraz z rozwojem firmy Twoja uwaga jest często odciągana 

od codziennych czynności i często spędzasz mniej czasu z klientami, a więcej na wykonywaniu 

zakulisowych obowiązków operacyjnych. Uważam, że to niebezpieczny czas dla każdego biznesu, bo to 

czas, w którym można stracić kontakt z tym, czego chcą Twoi klienci. Widziałem to wiele razy. 

Właściwie myślę, że zdarzyło się to większości dużych organizacji. Kierownictwo jest tak odsunięte od 

rzeczywistych klientów, że decyzje są podejmowane na podstawie całkowicie fałszywych założeń 

dotyczących postrzeganej satysfakcji klienta. Niedawno oglądałem program telewizyjny, w którym szef 

całego brytyjskiego systemu więziennego spędził tydzień faktycznie pracując w wielu więzieniach w 

całej Anglii. Był to bardzo starszy człowiek, który odpowiadał za roczny budżet w wysokości setek 

milionów funtów i zatrudniał tysiące ludzi. Chciał wyczuć tę pracę, więc pracował w więziennych 

kuchniach, ze strażnikami, w szpitalach i administracji więziennej. Oczywiście zadowolenie klientów 

nie jest głównym celem w większości więzień, ale prawdziwym problemem telewizji było ograniczenie 

skarg personelu i zwolnień chorobowych spowodowanych stresem. Po tygodniu spędzonym na 

zobaczeniu z pierwszej ręki, jak faktycznie działa system więziennictwa, za który był odpowiedzialny, 

wprowadzono szereg zmian, które rozwiązały wiele problemów i spowodowały znacznie wyższy 

poziom zadowolenia pracowników (a w niektórych przypadkach satysfakcji więźniów). ). Tę samą 

zasadę można zastosować do każdej firmy. Bardzo bym chciał, żeby szef każdego dużego banku na 

świecie musiał stać w kolejce przez godzinę podczas przerwy na lunch, ponieważ bankomat zjadł mu 

kartę. Albo poczekaj 45 minut na prezesa jednej z wiodących firm telekomunikacyjnych i zobacz, jak im 

się to podoba. Nie trać kontaktu z ludźmi, dzięki którym Twoja firma jest tym, czym jest. Nigdy nie jest 

za późno, aby poświęcić czas na rozmowę z klientami i poznanie ich opinii na temat tego, jak działa 

Twoja firma. 

#54. Nie przestawaj marketingu, ponieważ biznes kwitnie 

Większość firm zmaga się na początku; wypróbowują wiele różnych pomysłów i inicjatyw, a potem, 

krok po kroku, biznes się poprawia i nagle klienci zaczynają się gromadzić. Biznes kwitnie. Gdy biznes 

kwitnie, Twoje konto bankowe wygląda zdrowo, menedżer banku pamięta Twoje imię i nazwisko, a 

Twoi dostawcy stają się Twoimi nowymi najlepszymi przyjaciółmi. To niebezpieczny czas. Omówiłem 

cykl boomów i spadków wcześniej w tej książce; istnieje jednak również syndrom „nie musimy 

sprzedawać naszej firmy”, gdzie biznes jest tak dobry, że właściciele czują, że zawsze będzie dobrze. 

Niestety, nigdy do końca nie wiadomo, co jest za rogiem. Jeśli jesteś właścicielem świetnego sklepu z 

hamburgerami, który jest pompowany przez 24 godziny na dobę, czy sprawy przybrałyby gorszy obrót, 

gdyby McDonald&prime;s otworzył się obok? Gospodarki przechodzą cykle boomu i zagłady: w jednym 

roku Twoi klienci mogą mieć dużo pieniędzy do wydania z Tobą, a w następnym mogą nie mieć nic. 

Pieniądze pojawiają się i znikają w cyklach, a co za tym idzie, także firmy. Miałem zaskakującą liczbę 

klientów, którzy przez wiele lat prowadzili prosperujące firmy, a pewnego dnia obudzili się i odkryli, że 



mają poważne kłopoty. W prawie każdym z tych przypadków wcześniej przestali marketing i promocję 

swoich firm, ponieważ wszystko szło tak dobrze. Marketing i reklama, które robisz dzisiaj, zwiększą 

Twój biznes jutro. Im lepiej idzie Twoja firma, tym bardziej powinieneś ją promować. Wiele osób, z 

którymi rozmawiałem na potrzeby tej książki, powiedziało, że marketing jest niezbędny dla trwałego 

sukcesu ich firm i że nauczyli się promować siebie zarówno w chudych, jak i dobrych czasach.  

#55.Jeśli nie masz czasu na reklamowanie swojej firmy, znajdź kogoś, kto ma: 

Bez wątpienia czas stał się jednym z największych towarów nowego stulecia. Wszyscy pracujemy ciężej 

i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest mało prawdopodobne, że zmieni się to w najbliższej przyszłości, 

więc musimy uwzględnić ten brak czasu w naszym codziennym harmonogramie. Jeśli okaże się, że nie 

masz wystarczająco dużo czasu, aby sprzedać swój biznes, możesz potrzebować profesjonalnej pomocy 

w postaci konsultanta ds. marketingu. Nie brakuje firm oferujących te usługi i to od Ciebie zależy, jakie 

dokładnie są Twoje potrzeby. Lepiej byłoby zatrudnić kogoś, kto zajmowałby się wszystkimi działaniami 

marketingowymi w niepełnym wymiarze godzin. Jest wielu bardzo utalentowanych specjalistów od 

marketingu, którzy szukają firm do aktywnej promocji i marketingu. Ich stawki są dość rozsądne i mogą 

mieć realny wpływ na Twój biznes. Miło jest również wiedzieć, że jeśli nie promujesz swojej firmy, to 

przynajmniej ktoś inny to robi. Oczywiście wiąże się z tym wydatek, ale w dłuższej perspektywie Twoja 

firma na tym skorzysta. Jeśli planujesz zatrudnić doradcę marketingowego, zastosuj to samo podejście, 

które przedstawiłem przy zamawianiu profesjonalnych usług prawnika, doradcy finansowego lub 

księgowego. Poproś o rekomendacje od innych partnerów biznesowych, a następnie przeprowadź 

wywiady z konsultantami, którzy są najbardziej polecani. Poproś o listę ich referencji i skontaktuj się z 

tymi osobami, aby sprawdzić, czy konsultant spełnia to, co obiecują. Dyskusja o kosztach i stawkach 

jest normalna przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy i zalecam, aby uzyskać to na piśmie, aby nie było 

zamieszania na żadnym etapie.  

#56. Rozmawiaj z innymi ludźmi w biznesie 

Jednym z najlepszych miejsc, w których można uzyskać pomysły i wskazówki dotyczące marketingu 

Twojej firmy, są inni właściciele firm. Mocno wierzę w otwartą komunikację między właścicielami firm 

i operatorami, aby dzielić się pomysłami i pomagać sobie nawzajem w rozwoju. Sojusze strategiczne 

mogą przynieść realne korzyści. Często spotykam się ze znajomymi, którzy prowadzą własne firmy, aby 

po prostu porozmawiać i zobaczyć, co robią, a co działa, a co nie. Jest to ulica dwukierunkowa i oferuję 

im informacje, z których mogą skorzystać. Jeśli czytam artykuł w gazecie, który jest istotny dla ich 

branży lub działalności, wycinam go i wysyłam do nich; robią to samo dla mnie. Chociaż wszystko 

odbywa się bardzo nieformalnie, uważam, że jest to bardzo pozytywne i świetny sposób, aby poczuć, 

co się dzieje. Kiedy prowadzisz własny biznes, dość łatwo jest stać się nieco odosobnionym i stracić 

kontakt z tym, co dzieje się w prawdziwym świecie. Tu właśnie zaczęła się koncepcja networkingu; 

została po prostu rozszerzona o bezpośrednie prowadzenie działalności biznesowej podczas pracy w 

sieci. Internet zapewnia otwarte okno na świat i możliwość codziennego kontaktu z nowymi pomysłami 

i źródłami inspiracji. 

#57. Znajdź firmę, którą podziwiasz 

Jest kilka firm, które po prostu dobrze to robią. Mają świetny wizerunek, mają skuteczne reklamy, mają 

dobre pojazdy i dobrze ubrany personel, ich lokale wyglądają elegancko i profesjonalnie, a biznes 

wydaje się prosperować. W większości przypadków, prawdopodobnie prosperuje. Wierzę, że jeśli 

wzorujesz swój własny biznes na biznesie, który podziwiasz, zwiększasz swoje szanse na sukces. (Nie 

musi to być nawet firma z tej samej branży, co Twoja). Pod wieloma względami jest to jak posiadanie 

wzoru do naśladowania lub kogoś, na kogo można się wzorować. Zawsze, gdy nie jesteś pewien, co 

powinieneś robić, spójrz na swoją „idealną firmę” i zobacz, jak to robi. Najlepszą rzeczą w tym jest to, 



że kiedy osiągniesz ten sam poziom, co Twoja firma, będąca wzorem do naśladowania, możesz zacząć 

je przewyższać i stać się jeszcze lepszym w tym, co robisz. 



#58. Podejdź realistycznie do Internetu 

Internet jest jak każde inne narzędzie marketingowe – wiąże się z ograniczeniami finansowymi i 

twórczymi. Mądrze wykorzystany Internet może pomóc Twojej firmie w rozwoju i osiągnięciu większej 

rentowności. Kluczem jest zrozumienie, w jaki sposób korzystać z Internetu, aby odpowiadał Tobie i 

Twojej firmie, a także realistycznie podejść do tego, co możesz osiągnąć finansowo dzięki swojej 

działalności online. Mamy wielu klientów, którzy prowadzą w 100 procentach firmy internetowe. 

Znaleźli rynek dla swoich produktów i spędzili wiele lat i dużo pieniędzy na dopracowywaniu swoich 

biznesów, aby doprowadzić je do punktu, w którym zarabiają pieniądze - dużo pieniędzy. Będą 

pierwszymi, którzy powiedzą ci, że nie jest to tak łatwe, jak myśli większość ludzi. Wielu 

przedsiębiorców ma błędne przekonanie, że jeśli zapłacą za stronę internetową, z dnia na dzień staną 

się milionerami. Gdyby to było takie proste, wszyscy byśmy to robili. Konsumenci nie są głupi, o czym 

wiele osób zapomina, jeśli chodzi o sprzedaż online. Ludzie ostrożnie podają dane karty kredytowej, 

podejrzewają, że to, co jest promowane na stronie internetowej, okaże się tanią kopią, gdy się pojawi, 

i nie lubią czekać tygodniami na dostawę. Z tego powodu strony internetowe odnoszące największe 

sukcesy sprzedają znane produkty, które konsumenci czują się komfortowo kupując online, takie jak 

książki i płyty CD. Inne udane produkty online to produkty niszowe, które mają bardzo specyficzny 

rynek. Firmy te odnoszą sukcesy, ponieważ ich klientom trudno jest kupić ich produkty gdzie indziej. 

Internet ma wiele zastosowań poza sprzedażą produktów. Na przykład może służyć do promowania 

Twojej firmy 24 godziny na dobę. Niedawno stworzyliśmy stronę internetową dla ekologicznej farmy 

mlecznej. Sprzedawali świeże produkty rolne w całym regionie i, jak każdy biznes, mieli ograniczone 

zasoby. Strona służyła wielu celom przy ich małej działalności: 

• Zawierał podstawowe informacje o firmie i rodzajach sprzedawanych produktów.  

• Pokazywał zdjęcia gospodarstwa (które konsumenci uwielbiają oglądać).  

• Zawierał przepisy i zalecenia dotyczące sposobów wykorzystania ich bogatej oferty produktów.  

• Poinformował konsumentów, gdzie mogą kupić produkty.  

• Dało miejsce na dodawanie komentarzy na temat produktu.  

• Przekazał informacje o dostępnej usłudze dostawy do domu.  

• Umożliwiło mieszkańcom okolicy zamawianie produktów bezpośrednio z gospodarstwa.  

Podsumowując, strona internetowa służyła jako zleceniodawca, firma marketingowa, doradca public 

relations i źródło informacji, działające 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Chociaż firma miała 

ograniczone zasoby, strona internetowa sprawiła, że wyglądała na dużą i profesjonalną, zachowując 

jednocześnie atrakcyjność domku. Internet nie zniknie, więc każdy w biznesie musi zmierzyć się z tym, 

jak włączyć go do codziennych procesów biznesowych i wykorzystać w pełni jego potencjał. 

Najważniejszą kwestią, którą należy poruszyć w sprawie Internetu, jest to, że musisz mieć plan lub 

strategię, aby wiedzieć, co chcesz osiągnąć. Twój plan internetowy musi składać się z następujących 

pięciu kluczowych elementów:  

1. Jasne zrozumienie tego, co chcesz osiągnąć. Chcesz sprzedawać produkty, przekazywać informacje, 

promować swój biznes, pozyskiwać nowych klientów lub oferować dodatkowe usługi obecnym 

klientom?  

2. Budżet. Ile pieniędzy możesz przeznaczyć każdego roku, aby Twoja witryna robiła wszystkie rzeczy, 

które chcesz, aby robiła? Odłóż realistyczną kwotę, na którą możesz sobie pozwolić i odejdź.  



3. Trochę innowacji. Spójrz na inne witryny i spróbuj znaleźć rzeczy, które robią inne firmy, które 

możesz dostosować i wykorzystać w swojej witrynie, aby była bardziej innowacyjna i profesjonalna.  

4. Sprawdź witryny konkurencji, aby zidentyfikować dobre, złe i brzydkie rzeczy w ich witrynach, które 

możesz poprawić lub uniknąć.  

5. Poproś klientów o opinie na temat Twojej witryny i wysłuchaj ich sugestii i komentarzy.  

Opracowanie strategii internetowej nie musi być długim i skomplikowanym procesem, ale posiadanie 

takiej strategii zwiększy Twoje szanse na rozwój biznesu. Usiądź i zapisz wszystkie rzeczy, które 

chciałbyś osiągnąć dzięki swojej witrynie, a następnie znajdź kogoś, kto to zrobi. Samo umieszczenie 

kilku zdjęć produktów na stronie internetowej rzadko się sprawdza. Zamiast tego umieść referencje 

klientów w swojej witrynie i wykorzystaj innych ludzi, aby powiedzieć światu, jaki jesteś wspaniały. 

Dołącz pełną listę produktów i usług, mnóstwo zdjęć (w tym zdjęcia Ciebie i Twoich pracowników, aby 

nadać im osobisty charakter). Zredukuj tekst do minimum i spraw, aby strona była kolorowa i 

imponująca. Badania wskazują, że masz około sześciu sekund, aby zwrócić uwagę kogoś, kto odwiedza 

Twoją witrynę, jeśli tylko przegląda, więc upewnij się, że Twoja strona główna szybko się ładuje i 

wygląda rewelacyjnie. 

#59. Kiepska strona internetowa sprawia, że Twoja firma wygląda kiepsko 

Technologia stron internetowych szybko się zmienia. Niedawno odwiedziłem stronę internetową, 

którą stworzyłem kilka lat temu i która w tym czasie nie była zbytnio aktualizowana. Wyglądał, jakby 

został zaprojektowany sto lat temu. Strony internetowe muszą od samego początku wyglądać 

imponująco i muszą być regularnie aktualizowane. Koszt stworzenia dobrej strony internetowej jest z 

dnia na dzień coraz tańszy. Polecam, abyś wydał tyle, na ile możesz sobie wygodnie pozwolić. Jeśli 

jeszcze nie możesz sobie na nic pozwolić, nie panikuj - pracuj nad stworzeniem takiego, gdy odpowiada 

Ci przepływ gotówki. Jeśli planujesz rozwijać witrynę etapami, upewnij się, że powiadomiłeś swojego 

programistę, ponieważ może to zaoszczędzić dużo pieniędzy w przyszłości, jeśli witryna zostanie 

zbudowana z miejscem na rozbudowę. Za każdym razem, gdy tworzę stronę internetową dla klienta, 

spędzam trochę czasu na surfowaniu po sieci i przyglądaniu się, co robią ich konkurenci na całym 

świecie. Następnie sprawdzam mnóstwo niepowiązanych stron, szukając nowatorskich pomysłów. 

Jeśli znajdę stronę, która mi się podoba, dodaję ją do zakładek i pokazuję projektantowi stron 

internetowych jako przykład tego, czego szukamy. Dla wielu potencjalnych klientów Twoja strona 

internetowa będzie pierwszym punktem kontaktu z Twoją firmą i na podstawie tego, co tam zobaczą, 

podejmą decyzję, czy chcieliby wykonać kolejny krok. Uważam, że dobra strona internetowa składa się 

z kilku kluczowych elementów: 

• Szybko się ładuje. Jeśli Twoja witryna ładuje się trochę dłużej, poproś projektanta, aby umieścił na 

ekranie coś, co zainteresuje widza i utrzyma jego uwagę.  

• Stosowanie prostych kolorów. Pamiętaj jednak, że różne komputery inaczej widzą kolory. To, co 

świetnie wygląda na komputerze projektanta, może wyglądać kiepsko na ekranach Twoich klientów.  

• Zawiera referencje klientów.  

• Minimalny tekst, ale ma miejsca na stronie, gdzie można znaleźć więcej informacji.  

• Unika używania wtyczek, które ludzie muszą pobrać. Pamiętaj, że ludzie chcą przejść do Twojej 

witryny, aby ustalić, czy chcą kupić to, co sprzedajesz. Ułatw im to.  



• Wykorzystuje zdjęcia rzeczywistych ludzi. Dziwię się, że większość stron internetowych jest tak 

anonimowa. Dla mnie to idealna okazja, by przedstawić Ciebie i Twój zespół potencjalnym klientom, a 

także nada Twojej firmie ludzką twarz, co zachęci ludzi do zakupów.  

• Nie spowalniają dzwonki, gwizdki, migające światła i ruchome obrazy. Wszystkie są ładne do 

oglądania, ale często jedyne, co robią, to spowalnianie witryny i tworzenie barier dla klientów, którzy 

dowiadują się o Twoich produktach.  

• Ma banery reklamowe, które przenoszą klientów do innych obszarów witryny, a nie z dala od firmy. 

Wszelkie reklamy w witrynie powinny być wykorzystywane do promowania Twojej firmy.  

Te wskazówki powinny pomóc w stworzeniu działającej witryny internetowej, która zachęci ludzi do 

lepszego poznania Twojej firmy. 

#60. Upewnij się, że sprzedajesz swoją witrynę 

Jeśli zamierzasz mieć stronę internetową, musisz ją promować i promować. Oczekiwanie, aż ludzie, 

którzy surfują po Internecie, aby to znaleźć, jest zdecydowanie trafieniem lub chybieniem, a brak 

marketingu jest głównym powodem, dla którego strony internetowe zawodzą. Istnieje wiele różnych 

terminów używanych do pomiaru natężenia ruchu lub liczby osób, które odwiedzają witrynę 

internetową i uważam, że termin „unikalni odwiedzający” jest najbardziej odpowiedni. Oznacza to, że 

jeśli ta sama osoba odwiedza witrynę 50 razy w miesiącu (z tego samego komputera), nadal jest 

mierzona tylko jako jeden unikalny użytkownik. Przyciąganie do witryny jak największej liczby 

unikalnych użytkowników jest nauką i istnieje wiele firm, które oferują to jako usługę specjalistyczną. 

Mają techniczną wiedzę, jak osiągnąć ten wynik i jest to naprawdę integralna część każdej strategii 

internetowej lub planu online. Możesz odgrywać aktywną rolę w marketingu własnej witryny 

internetowej, upewniając się, że Twój adres internetowy jest drukowany na każdym materiale 

promocyjnym produkowanym przez Twoją firmę – samochodach, mundurach, papeterii, znakach, 

fakturach, opakowaniach, samych produktach i wszystkim innym możesz myśleć o. Powiązanie Twojej 

witryny z innymi witrynami nie zajmuje dużo czasu ani dużo pieniędzy, a to doskonały sposób na 

zwiększenie przepływu ruchu w Twojej witrynie. Sugeruję, abyś był wybiórczy w odniesieniu do witryn, 

do których chcesz prowadzić linki, w przeciwnym razie może to wpłynąć na twoją wiarygodność. Za 

każdym razem, gdy reklamujesz swoją firmę, powinieneś podać swój adres internetowy. To wzmacnia 

znaczenie posiadania dobrej nazwy domeny (strony internetowej), która jest łatwa do zapamiętania. 

Jeśli nie sprzedajesz swojej witryny, nikt jej nie odwiedzi. Najlepsza strona internetowa bez 

odwiedzających jest tak użyteczna jak świetna książka, której nikt nie czyta. 

#61. Najważniejszy powód, dla którego firmy upadają w Internecie 

Każdy próbuje coś sprzedać w Internecie, ale nic dziwnego, że bardzo niewiele firm odnosi sukcesy w 

sprzedaży online. Odnoszący sukcesy klienci internetowi zgadzają się, że głównym powodem 

niepowodzenia sprzedaży internetowej jest zbyt długi czas odpowiedzi na zapytanie. Internet to 

najlepsze urządzenie natychmiastowe. O każdej porze dnia i nocy możesz dowiedzieć się praktycznie o 

wszystkim na świecie. Podczas gdy wiele firm może oferować sprzedaż produktów lub usług online i w 

czasie rzeczywistym, wiele nadal wymaga bardziej szczegółowej korespondencji e-mailowej; na 

przykład, aby zebrać dodatkowe informacje przed przesłaniem ceny. Firmy, które odnoszą sukces w 

Internecie, szybko reagują (nawet uwzględniając różnice czasowe, które zdecydowanie powinny być w 

ciągu 24 godzin). Firmy, które bardzo szybko odpowiedzą na zapytania e-mailowe, sprzedają więcej 

produktów niż te, którym odpowiedź zajmuje dużo czasu. Ciągle jestem zaskoczony, jak wolno wiele 

firm przetwarza e-maile i odpowiada na prośby o ceny lub inne informacje. Po raz kolejny cała idea 

posiadania strony internetowej polega na zachęcaniu ludzi do robienia z Tobą interesów. Jeśli masz 



szczęście, że są zainteresowani kupnem czegoś od Ciebie, odpowiedz na ich e-maile tak szybko, jak to 

możliwe. To pokazuje, że cenisz ich biznes, jesteś zorganizowany i wydajny, a przez to wiarygodny. W 

dzisiejszych czasach dość łatwo jest otrzymać automatyczną odpowiedź, która przynajmniej 

potwierdza, że otrzymałeś ich e-mail i wkrótce się z Tobą skontaktujemy. Ta sama zasada dotyczy 

każdej formy kontaktu z potencjalnymi klientami – reaguj szybko, a będziesz miał znacznie większą 

szansę na zdobycie ich biznesu. Pamiętam, jak kiedyś czytałem fascynujący artykuł, w którym 

stwierdzono, że głównym powodem utraty sprzedaży i klientów była słaba komunikacja. Mówiąc 

dokładniej, był to brak kontynuacji. Wszyscy doświadczyliśmy starych wierszy „oddzwonię do ciebie” i 

„rano będziesz miał cenę na biurku”. Aby naprawdę rozwinąć swój biznes, szybko i skutecznie 

sprawdzaj — nie tylko przez Internet, ale za pomocą całej komunikacji — a Twoje szanse na rozwój 

znacznie wzrosną. 

#62. Budżet na Internet jako stały wydatek 

Pierwszym krokiem z Internetem jest sporządzenie planu i ustalenie, co dokładnie chcesz osiągnąć. 

Krok drugi to rozwój witryny, a krok trzeci to ciągłe jej aktualizowanie. Będziesz musiał zaplanować 

wydatki na Internet jako stały koszt. To nie jest prosty jednorazowy koszt, który płacisz, a potem 

zapominasz. To, ile musisz wydać każdego roku, zależy od Ciebie i będzie zależeć od rozmiaru i 

złożoności Twojej witryny. Nie ma nic gorszego niż patrzenie na nieaktualną stronę internetową, na 

której na dole strony głównej pojawia się informacja o wydarzeniu, które miało miejsce jakiś czas temu. 

Jeśli nie możesz sobie pozwolić na regularne aktualizowanie swojej witryny, uważaj na umieszczanie w 

Internecie informacji, które szybko się zdezaktualizują. Często widzę tabliczki informujące o ostatniej 

aktualizacji strony, na którą patrzę. To świetnie, gdyby to było wczoraj, ale wiarygodność strony ucierpi, 

jeśli było to 12 miesięcy temu. Jak w przypadku wszystkich wydatków, zaplanuj na co Cię stać i pozwól 

na regularne ulepszanie swojej witryny. 

#63. Uważaj na spam 

Jeśli dostanę jeszcze jeden e-mail oznaczony jako „Niezwykle ważny”, tylko po to, by go otworzyć i 

stwierdzić, że pochodzi od kogoś, kogo nigdy nie słyszałem, by próbował mi sprzedać coś, czego nie 

chcę, będę krzyczeć. Spam to elektroniczna wersja wiadomości-śmieci. Jeśli masz konto e-mail, 

otrzymasz spam. Mam dwa poważne problemy ze spamem. Po pierwsze, firmy wysyłają mi duże pliki 

spamowe, których pobranie zajmuje dużo czasu, a drugie to firmy, które co drugi dzień wysyłają mi 

śmieci. Kolejnym problemem związanym ze spamem jest rozprzestrzenianie się wirusów. Jestem 

bardzo ostrożny w tej sprawie i teraz usuwam każdą pocztę, co do której jestem choć trochę 

podejrzana. Przewiduję, że wraz z upływem czasu i wzrostem ilości spamu ludzie naprawdę zaczną 

mieć dość spamu. Mamy teraz do czynienia z otrzymywaniem takich samych niechcianych reklam na 

naszych telefonach komórkowych. Głównym powodem rosnącej ilości spamu jest to, że jest to 

zdecydowanie najtańszy i najłatwiejszy sposób dotarcia do wielu osób, za pomocą niewiele więcej niż 

naciśnięcia kilku przycisków. E-mail to świetny sposób na promocję Twojej firmy, ale używaj go w 

rozsądny i rozważny sposób. Utrzymuj wszelką korespondencję zwięzłą i rzeczową oraz zachowuj tylko 

istotne części wszystkich wiadomości e-mail, na które odpowiadasz. Jeśli Twoja firma jest winna 

rozsyłania dużej ilości spamu, możesz wyrządzić więcej szkody swojej reputacji niż pożytku. Jest wiele 

firm, z którymi nigdy nie będę miał do czynienia tylko dlatego, że bombardują mnie śmieciami. Moja 

wskazówka to mądre korzystanie z poczty e-mail. Nie denerwuj potencjalnych klientów, bombardując 

ich co drugi dzień setkami niechcianych wiadomości e-mail. Użyj go jako narzędzia, które może 

sprzedać Twój biznes, ale używaj go w sposób odpowiedzialny. 



#64. Jaki rodzaj ubezpieczenia powinieneś mieć? 

Mam ubezpieczenie na prawie wszystko. Jestem pewien, że gdzieś wśród moich polityk istnieje nawet 

polityka „zakłócenia biznesu spowodowanego inwazją obcych”. Jedną z najlepszych polis 

ubezpieczeniowych, jakie mam, jest ochrona dochodów. Oznacza to, że jeśli nie mogę pracować ze 

względów zdrowotnych, otrzymuję miesięczną wypłatę do 65 roku życia. To bardzo uspokaja, ponieważ 

nigdy nie wiadomo, co może się stać. Gdybym była osłabiona do tego stopnia, że nie byłam w stanie 

pracować, bardzo wątpię, czy mogłabym wywiązać się z comiesięcznych zobowiązań z tytułu 

rządowego zasiłku chorobowego. Ta polisa jest droga, ale z pewnością pomaga mi spać w nocy. Istnieje 

wiele różnych polis, które obejmują wszystko, od codziennych zobowiązań, po włamania, pożary i 

kradzieże, obrażenia ciała i tak dalej. Jednak branża ubezpieczeniowa jest dynamiczna i stale się 

rozwija, co skutkuje ciągłym opracowywaniem nowych polis, które mogą idealnie odpowiadać Twoim 

wymaganiom biznesowym i osobistym. Osoby zajmujące się przetrwaniem w biznesie są wielkimi 

zwolennikami ubezpieczeń. Budżet na ubezpieczenie obejmuje jak najwięcej możliwości i pamiętaj, aby 

być na bieżąco ze zmianami w dostępnych produktach ubezpieczeniowych. 

#65.Ile ubezpieczenia powinieneś mieć? 

Prosta odpowiedź brzmi: tyle, na ile Cię stać, a w większości przypadków więcej. Ubezpieczenie jest 

jednym z tych wydatków, które często są postrzegane jako luksus, ponieważ tak naprawdę nie 

przynoszą żadnych pieniędzy do firmy na co dzień. Niestety, prawda jest taka, że bez ubezpieczenia 

masz bardzo małe zabezpieczenia, a niewielka ilość pieniędzy, którą zaoszczędzisz na składkach, może 

stać się nieistotna, gdy negatywnie wpłynie to na Twoją działalność i dochody. Ważną kwestią do 

zapamiętania w przypadku ubezpieczenia jest to, że Twoje potrzeby stale się zmieniają. Wraz z 

rozwojem firmy możesz mieć więcej urządzeń i sprzętu do ochrony, więcej klientów w swojej siedzibie, 

co może zwiększyć prawdopodobieństwo, że ktoś odniesie obrażenia, większy majątek osobisty, a 

często zadłużenie wymagające wyższego poziomu ochrony, aby zapewnić, że jeśli masz przedwczesną 

śmierć w Twojej rodzinie i partnerzy biznesowi nie pozostaną z rachunkiem. Porozmawiaj ze swoim 

doradcą prawnym, aby upewnić się, że jesteś prawnie objęty ubezpieczeniem i że masz odpowiednie 

ubezpieczenie osobiste. Patrzę na to z tego punktu widzenia, że gdybym jutro umrzeć, czy moja rodzina 

miałaby dość pieniędzy na pewne zabezpieczenie finansowe (ale nie na tyle, żeby zachęcić mnie do 

podjęcia walki z krokodylami na życie)? Nikt nie lubi przychodzić do pracy i stwierdzać, że lokal został 

włamany, ale o wiele łatwiej jest to zabrać, gdy wiesz, że jesteś w pełni zabezpieczony. Więc wykup 

tyle ubezpieczenia, na ile możesz sobie pozwolić. 

#66. Zawsze czytaj drobnym drukiem 

Jak w przypadku każdej prawnie wiążącej umowy, naprawdę musisz zdawać sobie sprawę z drobnego 

druku na polisach ubezpieczeniowych. Wszystkie moje polisy są sformułowane bardzo technicznie i 

odnoszą się do sytuacji, w których jestem objęty, a w których nie. Zasadniczo, jeśli szkoda jest 

spowodowana przez wodę spływającą z dachu, jestem objęty ubezpieczeniem; jeśli jednak szkoda jest 

spowodowana przez wodę podnoszącą się z powodzi, nie jestem objęty ubezpieczeniem. Istnieje wiele 

szarych obszarów, takich jak fale sztormowe i uszkodzenia spowodowane przez cyklon uderzający w 

dach. Najważniejsze jest to, że naprawdę musisz dokładnie wiedzieć, za co jesteś objęty 

ubezpieczeniem. Przy zawieraniu nowej polisy ubezpieczeniowej tworzę listę pytań. Proszę mojego 

brokera ubezpieczeniowego, aby pokazał mi, gdzie znajdują się odpowiedzi na moje pytania w 

formularzu polisy, a jeśli nie jestem czegoś pewien, dzwonię do mojego prawnika. Wiem, że to zwiększa 

koszty, ale przynajmniej wiem dokładnie, na czym stoję. Nie ma nic gorszego niż stanie obok 

zniszczonego budynku z rzeczoznawcą ubezpieczeniowym wskazującym na klauzulę 455, co w zasadzie 

oznacza, że nie jesteś objęty ubezpieczeniem w tym przypadku. To uczucie zapadania się trwa przez 



długi czas. Wszyscy otrzymujemy mnóstwo wiadomości-śmieci na temat polis ubezpieczeniowych na 

to i tamto. Jeśli jutro umrzesz, twoja rodzina dostanie milion dolarów i będzie cię to kosztować tylko 

10 dolarów miesięcznie i tak dalej. Jeśli sprawdzisz drobny druk, często występuje wiele warunków, a 

czasami jedna polisa może zastąpić inne polisy, więc możesz w końcu zapłacić za inne polisy, które w 

przypadku zgłoszenia roszczenia zostałyby anulowane z powodu nowej polisy. Pamiętaj, że w 

ostatecznym rozrachunku firmy ubezpieczeniowe nie chcą Ci płacić. Podejmują ryzyko, że rzeczy, od 

których się ubezpieczasz, się nie wydarzą. Jeśli tak się stanie, będą szukać sposobu (luki), aby uniknąć 

wysłania Ci czeku. Nie mówię, że firmy ubezpieczeniowe są nieetyczne; Mówię, że są twardzi. Jako 

konsument musisz dokładnie wiedzieć, co podpisałeś i za co płacisz – ignorancja nie jest wymówką. 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ubezpieczenia, skorzystaj z profesjonalnej porady, aby 

mieć absolutną pewność, że jesteś objęty ubezpieczeniem. 

#67. Upewnij się, że spełniasz swoje wymagania zgodnie z harmonogramem polisy 

To naprawdę oznacza, że musisz zakwalifikować się do ubezpieczenia i pozostać kwalifikowanym. 

Polisy ubezpieczeniowe są bardzo szczegółowe w zakresie tego, o czym należy poinformować 

ubezpieczyciela. Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie i nie poinformujesz firmy ubezpieczeniowej, 

możesz unieważnić polisę. Przykładem może być to, że wymagane jest posiadanie określonego rodzaju 

alarmu w celu ochrony firmy przed włamaniem lub pożarem. W normalnym toku działalności możesz 

zdecydować się na zakup nowego alarmu, który jest lepszy technicznie, ale może nie spełniać wymagań 

Twojego ubezpieczyciela. Jeśli Twój lokal zostanie następnie włamany lub zniszczony przez pożar, może 

to dać firmie ubezpieczeniowej „wyjście”, ponieważ nie dotrzymałeś swojej części umowy i mogą się 

wycofać z płacenia Ci. Kolejną ważną kwestią, o której należy pamiętać, zwłaszcza w przypadku mniej 

znanych rodzajów ubezpieczeń, jest to, że będziesz musiał odpowiedzieć na wiele pytań i musisz 

odpowiedzieć na nie dokładnie. Zwykły błąd lub kłamstwo może unieważnić polisę, gdy przyjdzie czas 

na zgłoszenie roszczenia, więc po prostu nie jest tego warte. Podaj wszystkie szczegóły tak uczciwie i 

dokładnie, jak to możliwe. 

#68 Korzystanie z usług brokera ubezpieczeniowego 

Ubezpieczenia to skomplikowana i zaangażowana branża, z wieloma możliwościami i dużą ilością 

sformułowań technicznych. Korzystanie z usług brokera ubezpieczeniowego, który pomoże Ci przejść 

przez ten proces, może być bardzo korzystne. Aby znaleźć dobrego brokera ubezpieczeniowego, musisz 

wykonać te same kroki, co przy szukaniu profesjonalnego doradcy. Poproś przyjaciół i innych 

współpracowników biznesowych o rekomendację, omów swoje potrzeby z potencjalnym brokerem lub 

brokerami i poproś ich o referencje klientów i ich dane kontaktowe, abyś mógł sam ustalić, że osoba 

lub firma, z którą myślisz, jest tak dobre, jak mówią, że są. Jeśli nie przekażą ci tych informacji, nie 

zajmuj się nimi. Ubezpieczenia to ważna część Twojej firmy – od tego może zależeć Twoja przyszłość. 

Potrzebujesz praktycznej porady, od doświadczonego źródła, które może Ci udowodnić, że wie, co robi. 

Pytanie, które nie jest często zadawane, dotyczy tego, w której firmie zostaniesz ostatecznie 

ubezpieczony. Często do czasu otrzymania polityki w wiadomości e-mail nazwa na górze różni się od 

nazwy, o której myśleliście, że się tam pojawi. W świetle ostatnich niepowodzeń firm 

ubezpieczeniowych na całym świecie, możesz preferować kontakt z firmami, które są bezpieczne. Twój 

broker ubezpieczeniowy powinien być w stanie udzielić Ci porady w tym zakresie, chociaż nie jest 

wtajemniczony w wewnętrzne funkcjonowanie organizacji ubezpieczeniowych, więc nie może być w 

100 procentach pewny płynności jakiejkolwiek konkretnej firmy. Podobnie musisz być uczciwy wobec 

swojego brokera ubezpieczeniowego. Jeśli w przeszłości zgłaszałeś roszczenia, powiedz im. Zaoszczędzi 

to wszystkim dużo czasu i wyeliminuje ryzyko odrzucenia roszczenia z powodu podania 

nieprawdziwych informacji. W tej książce zwróciłem uwagę na to, że dobrze prosperujące firmy 

poszukują profesjonalistów, którzy udzielą im porady. Polecam skorzystać z usług brokera 



ubezpieczeniowego, ponieważ sprzeda Ci produkty dopasowane do Twojego biznesu. Przejście 

bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej oznacza, że może ona sprzedawać tylko te produkty, które 

oferuje. Ubezpieczenia to bardzo ważna część każdej firmy. Jeśli nie sprzedano Ci dobrej polisy, Twoja 

firma może nie przetrwać, gdy przyjdzie czas na zgłoszenie roszczenia. Jak każdy profesjonalny doradca, 

są dobrzy brokerzy ubezpieczeniowi i tacy, którzy nie są tak dobrzy.  

#69. Nie tylko podpisuj polisę odnowienia - zawsze porównuj produkty i ceny 

Większość firm ubezpieczeniowych wysyła pocztą roczne zawiadomienia o odnowieniu. Najłatwiej jest 

to zrobić, po prostu podpisać, dodać dane czeku lub karty kredytowej i odesłać. Z mojego 

doświadczenia wynika, że niekoniecznie jest to najlepsza rzecz do zrobienia. W ciągu roku mogły 

nastąpić zmiany w Twojej polityce, o których tak naprawdę nie wiesz. Możesz naruszać swoje 

wymagania i nawet o tym nie wiedzieć, a może nie dowiesz się o tym, dopóki nie zgłosisz roszczenia. 

Oprócz samej zmiany polityki mogą pojawić się nowe produkty, które będą bardziej dopasowane do 

Twoich potrzeb i wymagań. Naprawdę opłaca się poświęcić czas, aby dowiedzieć się, czy są jakieś 

zmiany w polityce i czy na rynku są inne produkty, które będą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom. 

Jeśli korzystasz z usług brokera, powinni oni o to zadbać. Należy jednak pamiętać, że jeśli podpiszesz 

formularz, ponosisz odpowiedzialność. Kupujący uważaj. Podstawowa wskazówka dotycząca 

wszystkich ubezpieczeń to rozejrzeć się, wywiązać się ze swoich zobowiązań, być świadomym wszelkich 

zmian i, jeśli uznasz to za stosowne, zasięgnąć profesjonalnej porady. 

#70. Lepiej zapobiegać niż leczyć 

Ten stary frazes jest nadal szczególnie aktualny w obszarze ubezpieczeń. Poszukaj sposobów na 

ochronę siebie, minimalizując koszty ubezpieczenia tam, gdzie to możliwe. Dobre praktyki pracy i 

bezpieczne środowisko pracy są lepsze niż sprawa sądowa z udziałem osoby poszkodowanej, która 

pozwała Ciebie i Twoją firmę ubezpieczeniową. Im więcej zagrożeń możesz zredukować lub 

wyeliminować, tym lepiej dla Ciebie. Często myślę, że ludzie mogą popaść w samozadowolenie po 

podpisaniu polisy ubezpieczeniowej, prawie tak, jakby otrzymana ochrona oznaczała, że nie muszą już 

starać się postępować właściwie. Porozmawiaj ze swoją firmą ubezpieczeniową lub brokerem o 

sposobach ograniczenia ryzyka, a co za tym idzie, składek ubezpieczeniowych. Często istnieje kilka 

prostych środków bezpieczeństwa, które można wdrożyć, co spowoduje obniżenie kosztów; to tylko 

kwestia dowiedzenia się, czym one są. Ubezpieczenie jest zabezpieczeniem na czasy, gdy dzieją się złe 

rzeczy. Lepiej jednak podjąć kroki, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych rzeczy. 

 



#71. Kiedy skorzystać z pomocy prawnika 

Jednym z powodów, dla których wszyscy korzystamy z prawników, jest ochrona przed przyszłymi 

problemami prawnymi. Większość podmiotów gospodarczych korzysta z usług prawników w celu 

sprawdzenia formalnych dokumentów, takich jak umowy najmu, testamenty i ostatnie testamenty 

oraz umowy między interesariuszami biznesowymi. Najważniejsze jest to, że znacznie rozsądniej jest 

wydawać pieniądze na zatrudnienie prawnika, aby się chronić, niż czekać, aż ktoś cię pozwie, co 

skutkuje utratą wszystkiego, co posiadasz. Każda formalna umowa powinna zostać przejrzana przez 

twojego prawnika. Kiedy podpisujesz umowę najmu nowego lokalu, Twój prawnik powinien ją 

przejrzeć, aby upewnić się, że wszystkie szczegóły są poprawne i że jesteś traktowany sprawiedliwie. 

Jeśli Twoja firma jest spółką osobową, Twój prawnik powinien być zaangażowany w sporządzenie 

umowy o partnerstwie, tak samo jak w przypadku rozwiązania Twojej spółki. W rzeczywistości każda 

sytuacja, która wiąże się z jakąś formą ryzyka finansowego, powinna mieć wkład ze strony twojego 

prawnika. Istnieje wiele historii o firmach, które zbankrutowały, ponieważ pozostawiono je bez 

ochrony prawnej, próbując zaoszczędzić kilka dolarów na opłatach prawnych. Ta wskazówka dotyczy 

przygotowania na najgorsze. Postaraj się nawiązać dobre relacje ze swoim prawnikiem, do tego 

stopnia, że będziesz mógł do niego zadzwonić, aby poprosić go o radę, bez konieczności ponoszenia 

zarzutów. Zdecydowanie opowiadam się za jak najszybszym rozwiązywaniem wszelkich konfliktów. Im 

dłużej sprawa się przeciąga, tym więcej pieniędzy będzie kosztować i tym więcej czasu będziesz musiał 

poświęcić na sprawy nieproduktywne, a nie na samą firmę 

#72. Wybór prawnika 

Przed wyborem prawnika ważne jest, aby dokładnie zdecydować, jakich usług prawnych potrzebujesz. 

Jeśli prowadzisz złożoną działalność, obejmującą wiele umów, pisemnych umów i informacji 

wysyłanych do klientów, Twoje potrzeby mogą być bardziej zaangażowane niż firma, która po prostu 

sprzedaje produkty (np. restauracja lub sklep). Od tego zależy, jakiego rodzaju prawnika możesz 

potrzebować. Na przykład jako pisarz i konsultant ds. marketingu potrzebuję prawnika, który rozumie 

prawo autorskie. Wielokrotnie omawiałem proces wyboru profesjonalnego doradcy i zalecam, abyś 

postępował zgodnie z tym samym procesem przy decydowaniu, który prawnik będzie najlepiej 

odpowiadał Twoim potrzebom. Zapytaj swoich partnerów biznesowych o skierowania. Czy są 

zadowoleni z prawnika, z którego korzystali? Kogo sugerowaliby, abyś unikał w oparciu o złe 

doświadczenia z przeszłości? Gdy już będziesz mieć kilka nazwisk, umów się na wstępną rozmowę z 

każdą firmą (która powinna być bezpłatna), aby wyjaśnić Twoje wymagania prawne i sprawdzić, czy 

mogą one zaspokoić Twoje potrzeby za rozsądną cenę. Zadawaj pytania dotyczące aktualnych klientów 

firmy, rodzaju pracy, w której się specjalizują i ich podopiecznych oraz poproś o referencje od klientów, 

które mogą zweryfikować ich umiejętności i profesjonalizm. Imponujące biuro nie oznacza, że dana 

kancelaria jest dobra w tym, co robi – to tylko ja i mają dobrego projektanta wnętrz. Omawianie 

kosztów z góry to bardzo normalna praktyka biznesowa; jeśli nie zapytasz, ile będą cię kosztować ich 

rady, możesz spotkać się z przykrą niespodzianką. 

#73. Obniżenie kosztów prawnych 

Prawnicy mają reputację drogich osób i z mojego doświadczenia wynika, że jest to generalnie prawda. 

(Kiedyś otrzymałem od firmy prawniczej rachunek, który miał 300 stron i wynosił ponad 30 000 PLN. 

Ponadto musiałem zapłacić 4000 PLN, aby inna firma sprawdziła rachunek, szukając błędów, takich jak 

opłaty pobierane za listy, które nigdy nie zostały pisemne, faksy, które nie zostały wysłane i spotkania, 

które się nie odbyły). (To samo dotyczy księgowych. Im lepiej zorganizowane są twoje akta, tym mniej 

twój księgowy będzie pobierał opłaty za przygotowanie twoich akt.) Kiedy masz do czynienia z 

prawnikiem, nabierz zwyczaju pytać go, jak obniżyć koszty. Zawsze pytaj o opcje i naprawdę przekazuj 



wiadomość, że chcesz zaoszczędzić pieniądze, jeśli to możliwe. Niektóre firmy prawnicze są skłonne 

podjąć sprawę o spekulacje, gdzie otrzymują zapłatę tylko wtedy, gdy wygrasz konkretną akcję. Może 

to być dobra opcja, jeśli nie masz dużo pieniędzy z góry; jednak ich cięcie jest zwykle bardzo wysokie 

(30-40 procent). Wybór należy do Ciebie i oczywiście od indywidualnej polityki firmy. Tematem, na 

który położyłem nacisk, jest rozwój relacji z kluczowymi osobami w Twoim życiu biznesowym. Te 

kluczowe osoby mogą obejmować Twojego prawnika, księgowego, kierownika banku, wynajmującego 

i konsultanta ds. marketingu. Jeśli masz dobre relacje ze swoim prawnikiem, może on być nieco milszy, 

jeśli chodzi o rozliczenia. (Wiem, że jako konsultant ds. marketingu jestem raczej miękki, gdy rozliczam 

się z klientami, których lubię). Szukaj sposobów na utrzymanie kosztów prawnych na jak najniższym 

poziomie, ale nie unikaj korzystania z prawnika z obawy przed kosztami. Firmy, które dobrze 

prosperują, mają dobre porady prawne. 

#74. Upewnij się, że wszystko jest widoczne 

Jeśli zamierzasz skorzystać z pomocy prawnika, nie ma sensu ukrywać przed nim informacji. Jeśli 

zrobiłeś coś złego lub popełniłeś błąd, naprawdę w twoim najlepszym interesie jest poinformowanie o 

wszystkim prawnika. Twój prawnik jest po Twojej stronie, aby Cię chronić lub pracować w celu 

uzyskania najlepszego wyniku. Dlatego im mniej niespodzianek napotka, tym lepiej. Kiedy dawno temu 

po raz pierwszy zacząłem korzystać z prawników, zawsze czułem się trochę zawstydzony. Moje listy 

były źle poukładane, nie prowadziłem wszystkich akt i często nie opowiadałem całej historii, bo 

myślałem, że prawnik będzie o mnie mniej myślał. Musisz pamiętać, że prawnicy każdego dnia widują 

wiele osób z niezliczonymi problemami, więc istnieje prawdopodobieństwo, że Twój konkretny 

problem nie jest wyjątkowy. Nie wstydź się, połóż wszystko na szali i bądź całkowicie szczery ze swoim 

prawnikiem. Jeśli chodzi o koszty, masz pełne prawo, przed przystąpieniem do jakiegokolwiek 

postępowania prawnego, poprosić o pisemną wycenę z góry określającą, jakich kosztów możesz się 

spodziewać i kiedy będziesz musiał je zapłacić. Warto również zapytać, co się stanie, jeśli przegrasz 

sprawę. Czy poniesiesz odpowiedzialność za koszty drugiej strony, jak również za własne? Miej w 100 

procentach jasność co do tego, za jakie dokładnie koszty jesteś teraz odpowiedzialny i jakie koszty 

możesz ponieść, jeśli sprawy nie potoczą się zgodnie z planem. Lubię też dowiedzieć się od mojego 

prawnika, jak długo może potrwać akcja lub kiedy zostaną zakończone określone kroki. Niektóre z tych 

spraw mogą być poza zasięgiem prawnika, zwłaszcza takie jak ustalanie dat wystąpień sądowych, ale 

powinni oni mieć całkiem dobry pomysł. 

#75. Uzyskaj drugą opinię 

W procesie sądowym może być tylko jeden zwycięzca, więc jeśli prowadzisz sprawę sądową przeciwko 

innej osobie lub firmie, bądź przygotowany na to, że możesz być przegranym. Co będzie dla ciebie 

oznaczać finansowo, zawodowo, emocjonalnie itd.? Prawnicy czasami się mylą. Zdecydowanie 

zalecam, aby w przypadkach, w których wynik jest ważny, uzyskać drugą opinię. Twój prawnik może 

uważać, że masz duże szanse na wygraną, ale druga opinia może ujawnić, że Twoje szanse na wygraną 

nie są tak duże, jak początkowo sądziłeś. Tak jak powinieneś czuć się komfortowo z uzyskaniem drugiej 

opinii w sprawach medycznych, powinieneś czuć się komfortowo z uzyskaniem drugiej opinii w 

kwestiach prawnych. Kilka lat temu myślałem o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko firmie 

w związku z urazem, którego doznałem w wyniku ich zaniedbania. Widziałem pięciu prawników, z 

których czterech powiedziało, że byłaby to strata czasu i nie zawracanie sobie głowy. Wszyscy 

powiedzieli, że zajmie to lata, będzie kosztować dużo pieniędzy, a wynik prawdopodobnie będzie 

przeciwko mnie. Z perspektywy czasu wydaje mi się, że nie chcieli zająć się tą sprawą. Piąta kancelaria 

była świetna. Byli dużą firmą, z dobrym zapleczem w moim przypadku. Zachęcili mnie do 

kontynuowania sprawy, która została rozstrzygnięta na moją korzyść pięć lat później za 150 000 

dolarów. Nie powiedziałbym, że to łatwe, ale gdybym posłuchał rad innych prawników, zrobiłbym to 



upuścił sprawę. Powinieneś sam rozważyć sytuację i ocenić szereg opinii, zanim przejdziesz dalej. Nie 

bój się prosić o drugą opinię w każdym profesjonalnym postępowaniu. 

#76. Nawet prawnicy popełniają błędy - przejmij kontrolę i zadawaj pytania 

Mam kilka szokujących doświadczeń z kancelariami prawnymi. Kiedyś mój prawnik zapomniał stawić 

się w sądzie i przegraliśmy sprawę. Jedna firma pracowała nad moją sprawą przez sześć lat, ale niewiele 

zrobiła w tym czasie poza dodaniem kilku notatek do moich akt. A jednej firmie zajęło tak dużo czasu, 

że firma, którą pozwałem za niezapłacenie rachunku, zbankrutowała, a ja nie tylko straciłem dużą sumę 

pieniędzy, ale musiałem uiścić ogromne opłaty prawne. Rozmawiałem z wieloma innymi ludźmi 

biznesu, którzy mieli bardzo podobne doświadczenia i wszyscy zgadzają się, że niewiele można z tym 

zrobić. Oczywiście możesz pozwać swojego prawnika, co będzie trudne, kosztowne i czasochłonne. 

Inną opcją jest być piskliwym kołem - zadawaj wiele pytań i upewnij się, że jesteś absolutnie na bieżąco 

i poinformowany na każdym etapie postępowania prawnego. Jeśli nie rozumiesz, jak coś działa, 

zadawaj pytania, aż wszystko będzie jasne. Rób notatki i poproś o przesłanie kopii całej korespondencji 

(co i tak powinni zrobić). Ta dodatkowa wskazówka dotyczy przejęcia kontroli nad Twoimi sprawami 

prawnymi. W razie wątpliwości zapytaj i upewnij się, że dokładnie wiesz, co się dzieje, dlaczego i kiedy. 

#77. Rzeczywisty koszt postawienia kogoś do sądu to – czy warto było?  

Jeśli stajesz w obliczu realnej możliwości postawienia kogoś do sądu, ważne jest, aby poświęcić trochę 

czasu na ocenę, czy naprawdę warto. Postępowanie sądowe trwa długo, kosztuje dużo pieniędzy i 

może być bardzo stresujące. Nie sugeruję, że powinieneś po prostu odpisać stare konta lub odejść od 

sporów. Mówię, że trzeba rozważyć zalety i wady, a następnie podjąć świadomą decyzję. W swoim 

biznesie wielokrotnie musiałem gonić ludzi za pieniądze. Zwykle stosujemy tę procedurę: 

1. Zatrudnij kogoś, kto zadzwoni do wszystkich naszych klientów, którzy mają zaległe rachunki. Zwykle 

powoduje to wypłacenie części zaległych pieniędzy i nie jest to groźne. To bardziej przypomina: „Hej, 

Twoje konto trochę się przeciąga i bylibyśmy wdzięczni, gdybyś mógł to rozwiązać”. 

2. Powtórz powyższy krok kilka tygodni później i poproś o zobowiązanie się do określonej daty płatności 

lub uzgodnij plan płatności. 

3. Kontynuuj powyższe. Jeśli niektórzy klienci nadal nie zobowiązują się do zapłaty, grozimy podjęciem 

kroków prawnych. 

4. Podejmij kroki prawne przeciwko klientom, którzy nadal odmawiają zapłaty. Czasami dostajemy 

nasze pieniądze, ale przez większość czasu nie. 

Ta sama zasada dotyczy innych rodzajów sporów prawnych: jedynymi prawdziwymi zwycięzcami są 

prawnicy. Oczywiście są chwile, kiedy trzeba walczyć o to, w co wierzysz, a prawo jest po to, by chronić 

niewinną stronę. Jednak wiele osób straciło dużo pieniędzy wszczynając sprawę sądową z zasady. 

Najważniejsze jest to, że w miarę możliwości należy unikać działań prawnych. Alternatywą jest 

skorzystanie z mediatora w celu rozwiązania sporu. Obie strony zgadzają się na związanie decyzją 

mediatora, którego główną rolą jest próba rozwiązania konfliktu w możliwie sprawiedliwy sposób dla 

obu stron. W wielu krajach system prawny czyni obecnie mediację standardowym krokiem w drodze 

do sądu, próbując uwolnić zaplecze sądowe i czas sędziów, który wcześniej był związany z drobnymi i 

drobnymi roszczeniami. 

#78. Upewnij się, że wszystko jest na piśmie 

Dzień porozumienia w sprawie uścisku dłoni niestety dobiegł końca. Jeśli okaże się, że wiele umów 

biznesowych ma charakter ustny i nie ma nic na piśmie, być może będziesz musiał przejrzeć sposób, w 



jaki prowadzisz interesy. Bardzo ciężko pracowałem nad rozwojem systemów, które chronią nas i firmy, 

z którymi mamy do czynienia. Jeśli jest na piśmie i obie strony mają kopię, naprawdę nie ma miejsca 

na dyskusję w późniejszym terminie. Podobnie jak w przypadku wielu związków, na wczesnych etapach 

wszystko może być w porządku, ale jeśli jest kwaśne, musisz być chroniony przez papierkową robotę. 

Wszystkie umowy z dostawcami, personelem, klientami, prawnikami itp. muszą być potwierdzone na 

piśmie. Innym doskonałym nawykiem jest zapisywanie w dzienniku podsumowań spotkań i dyskusji. 

Jeśli gdzieś w dalszej kolejności istnieje spór, Twój pamiętnik może zostać przedstawiony jako dowód. 

Kilka lat temu musiałem składać zeznania w sprawie prawnej i musiałem przedstawić swój pamiętnik 

określający spotkania w określonych terminach, co było omawiane i ewentualne dalsze działania. 

Głównym celem tej wskazówki przypominającej jest zachęcenie do zapisania wszelkich informacji, 

które mogą być ważne w późniejszym terminie. Prześlij go tam, gdzie będziesz wiedział, gdzie go 

znaleźć, jeśli go potrzebujesz. Zapisz swoje stare pamiętniki. Mam pamiętniki sprzed 12 lat. Teraz 

używam mojego pamiętnika do zapisywania wszystkiego, co może być później kwestionowane. 



#79. Rozpocznij swój biznes czując się wypoczęty i zdrowy 

Jestem głęboko przekonany, że rozpoczynając nowy biznes lub projekt czuję się odświeżony i zdrowy. 

Aby przetrwać i zbudować mocne fundamenty, będziesz potrzebować czystego umysłu i ciała z 

wystarczającą ilością energii, aby robić to, o co prosisz. Wczesne etapy nowego biznesu mogą być 

bardzo ekscytujące. Zawsze jest wiele do zrobienia, a twoja uwaga musi być skupiona na wielu różnych 

obszarach, często odwołując się do umiejętności i wiedzy, które wykraczają poza twoje normalne 

codzienne doświadczenia. Jest to również czas, który może być bardzo trudny i pod wieloma względami 

trudny, zwłaszcza jeśli zaczynasz mieć negatywne myśli, szczególnie na temat wszystkich pieniędzy, 

które możesz wydawać na założenie firmy. Z tego powodu naprawdę musisz czuć się dobrze, zarówno 

psychicznie, jak i fizycznie. Jeśli zaczniesz zmęczony i wykończony, prawdopodobnie z biegiem czasu 

tylko się pogorszysz. Musisz być bystry i skupiony, z jasnym planem ataku. Bycie dobrym w tym, co 

robisz, jest ważne, jeśli chodzi o zakładanie udanego biznesu, ale równie ważna jest wytrzymałość i 

jasny umysł. Widzę wielu ludzi prowadzących małe firmy, które są wypalonymi muszlami, po prostu 

wykonując ruchy, bez prawdziwego entuzjazmu i chęci do życia. Z mojego doświadczenia wynika, że 

klienci nie lubią mieć do czynienia z takimi ludźmi, ponieważ są postrzegani jako negatywnie 

nastawieni. Jeśli kończysz swoją starą pracę w piątek i otwierasz własny biznes w poniedziałek, możesz 

mieć kłopoty. Zrób sobie przerwę, ćwicz i dobrze się odżywiaj. Zbuduj się tak, aby po rozpoczęciu 

działalności był kuloodporny i pełen entuzjazmu dla projektu, który zamierzasz podjąć.  

#80. Nie rezygnuj z hobby, gdy zaczynasz działalność 

Jako pracoholik mogę zaświadczyć, że posiadanie i prowadzenie własnego biznesu może stać się 

wszechogarniające. Z każdej strony będziesz miał wiele wymagań. Połącz to z entuzjazmem i pasją do 

tego, co robisz, a nagle Twoje życie wypełni tylko jedna rzecz – Twój biznes. Wykorzystałem każdą 

znaną ludzkości wymówkę, aby uzasadnić, dlaczego muszę spędzić kolejny weekend w biurze, a nie z 

rodziną czy przyjaciółmi. Po pewnym czasie telefon przestaje dzwonić i często relacje się rozpadają. 

Prowadzenie udanego biznesu to bez wątpienia jedno z największych życiowych wyzwań. Istnieje wiele 

korzyści i wiele pułapek, a utrzymanie równowagi między nimi jest niezbędne do długoterminowego 

sukcesu. Wielu moich znajomych w interesach narzeka, że nie mają już czasu na robienie rzeczy, które 

lubią, ponieważ zawsze pracują. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, naprawdę musisz zadać sobie pytanie: czy 

to wszystko jest tego warte? Zdecydowanie zalecam, abyś utrzymywał zainteresowania poza swoją 

firmą. Spisałam listę rzeczy, które uwielbiam robić, kiedy mam wolny czas. Przy każdym z elementów, 

które zauważyłem, kiedy robiłem to ostatnio. Wyniki były trochę przerażające i zmotywowały mnie do 

spędzania więcej czasu na robieniu rzeczy, które kocham, które są czysto rekreacyjne. Moja lista 

zawierała takie rzeczy jak łowienie ryb, gra w squasha, biwakowanie, spacery po lesie, pisanie, czytanie, 

kolacje z przyjaciółmi i gotowanie. Największą korzyścią płynącą z robienia rzeczy, które kochasz, jest 

to, że wracasz do pracy, czując się jasno i świeżo, i szczerze wierzę, że jesteś znacznie bardziej 

produktywny. Jeśli nic więcej, będziesz o wiele milszą osobą w pobliżu. Niektóre z moich najlepszych 

pomysłów na biznes dostaję też siedząc w łódce, czekając, aż ryba zaciągnie się na końcu mojej żyłki. 

Moja wskazówka jest taka, że każda firma może stać się wszechogarniająca. Od Ciebie zależy, czy tak 

się nie stanie. 

#81. Spróbuj oddzielić pracę od domu 

Ta dodatkowa wskazówka jest najbardziej odpowiednia dla dwóch typów ludzi biznesu: tych, którzy 

prowadzą swoją działalność z domu i tych, którzy pracują ze swoim partnerem. Byłem w obu sytuacjach 

kilka razy i nie mam wątpliwości, że oddzielenie pracy i domu jest niezbędne nie tylko dla twojego 

zdrowia psychicznego, ale także dla twojego ogólnego sukcesu. Praca w domu może być świetna. Na 



ten temat napisano wiele książek wypełnionych praktycznymi poradami i pomysłami, jak to zrobić. 

Główne problemy, których doświadczyłem podczas pracy w domu to: 

• Zbyt łatwo jest pracować przez cały czas.  

• Rodzina i przyjaciele nie traktują twojej pracy poważnie.  

• Istnieje wiele czynników rozpraszających.  

• Niektórzy ludzie nie traktują firm prowadzonych w domu poważnie.  

Oczywiście jest też wiele korzyści! Najlepszą wskazówką, którą mogę polecić dla firm prowadzących 

działalność w domu, jest oddzielenie pracy i domu. Jednym ze sposobów na zrobienie tego jest 

posiadanie jakiejś fizycznej bariery, takiej jak znak na drzwiach, oddzielne wejście lub cokolwiek, co 

sprawia, że czujesz, że wchodzisz do swojej przestrzeni roboczej. Rodzina i przyjaciele muszą również 

zrozumieć, że jest to miejsce do pracy, a nie pomieszczenie towarzyskie, i że, tak jak w biurze lub 

sklepie, musisz wykonywać swoją pracę, gdy tam jesteś. Jeśli pracujesz ze współmałżonkiem lub 

partnerem, istnieje wiele potencjalnych problemów. Omawianie rachunku zysków i strat firmy nie 

kwalifikuje się jako gra wstępna na arenie romantycznej! Twój entuzjazm i podekscytowanie 

prowadzeniem własnej firmy często może przejąć kontrolę nad Twoim życiem, dlatego tak ważne jest, 

abyś ustalił pewne podstawowe zasady. Niektóre zasady, których użyłem, to:  

• Zakaz rozmów o pracy po godzinie 19:00.  

• Spędzać czas osobno poza firmą.  

• Jasno zdefiniować role w firmie.  

• Miej czas dla siebie jako pary, a nie partnerów biznesowych.  

• Zostaw problemy osobiste w domu i problemy biznesowe w pracy.  

Jeśli wspomnisz, że pracujesz ze swoim partnerem, wiele osób może masz się go, wierzę, że możesz go 

zrealizować. Najważniejszą wskazówką dla par pracujących razem jest oddzielenie pracy od domu. 

#82. Utrzymanie entuzjazmu 

Utrzymanie entuzjazmu może być trudne dla nas wszystkich, szczególnie w te dni, kiedy wydaje się, że 

po prostu się nie dzieje, a to, co może pójść nie tak, pójdzie nie tak, a w końcu zadajesz sobie pytanie, 

co u licha robisz. Nie martw się, wszyscy mamy te dni i wszyscy mamy czasami trochę problemów z 

zachowaniem pozytywnego nastawienia. Mam cztery techniki, których używam:  

• Czytałem coś motywującego o kimś, kto naprawdę miał na co narzekać, ale nie miał.  

• Otaczam się pozytywnymi ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoją pozytywną energią. 

• Wycofuję te prace, które naprawdę lubię wykonywać i po prostu pracuję nad nimi przez cały dzień.  

• Wygłupiam się – idę do kina, jem lunch z przyjaciółmi, kupuję nową koszulkę lub robię coś zupełnie 

niezwiązanego z tym, co doprowadza mnie do szału. Nie jest to bardzo odpowiedzialne, ale na pewno 

poprawia mi humor.  

Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ wierzę, że urodziłem się z więcej niż mój udział w optymizmie. Ale 

chociaż przychodzi naturalnie, często jest testowany. Uważam, że niektórym ludziom udaje się 

zainspirować mnie do dalszego działania, kiedy naprawdę nie mam na to ochoty. Wszyscy jesteśmy 

tylko ludźmi, będziemy mieć dobre i złe dni, ale tak długo, jak dobro przeważa nad złem, tak naprawdę 



nie możemy robić zbyt źle. Jestem również zdecydowanym zwolennikiem utrzymania twojego zdrowia, 

aby utrzymać twój entuzjazm. Nie musisz być fanatykiem zdrowia – na pewno nie jestem – ale wiem, 

że jeśli czuję się zmęczona i wykończona, a mój entuzjazm słabnie, to zdrowa dieta i pójście na kilka 

długich spacerów może naprawdę pomóc . Najlepszą radą, jaką mogę zaoferować, to nie być dla siebie 

zbyt surowym. Jeśli masz problem z utrzymaniem entuzjazmu, istnieje prawdopodobieństwo, że jest 

on tylko tymczasowy, więc nie martw się. 

#83. Naucz się śmiać i rozweselać 

Wszyscy od czasu do czasu traktujemy siebie zbyt poważnie. Naprawdę nie ma o czym myśleć 

poważnie, ale w naszym dążeniu do sukcesu możemy narazić się na ogromną presję. Jedną z 

największych korzyści płynących z prowadzenia własnego biznesu jest to, że jesteś szefem, a decyzje, 

które podejmujesz ostatecznie decydują o Twojej przyszłości. Brzmi to dość ciężko, ale w rzeczywistości 

możesz dać z siebie wszystko. Wszyscy moglibyśmy skorzystać na rozjaśnieniu i od czasu do czasu 

trochę łatwiej. Często zdumiewają mnie ludzie, którzy wydają się robić milion rzeczy na raz – żonglują 

rodziną, własnym biznesem, rachunkami, personelem, klientami itd. – a mimo to często znajdują czas, 

żeby się zatrzymać i pośmiać na ich własny koszt. Miałem jednego klienta, który zachęcał swoich 

pracowników, aby na zmianę szukali żartu na dany dzień. Było pięciu pracowników i wszyscy mieli dzień 

na wymyślenie żartu. Mój klient powiedział, że poprawiło to nastrój w miejscu pracy, ponieważ śmiech 

i humor były mile widziane i cieszyły. Nie przekształciło to firmy w cyrk, ale sprawiło, że praca była o 

wiele przyjemniejsza. W rezultacie wzrosła produktywność i sprzedaż. Klienci lubili zajmować się tym 

biznesem, ponieważ ludzie byli zabawni. Rozejrzyj się po swoim miejscu pracy. Czy ludzie tam pracujący 

dobrze się bawią? Czy wyglądają, jakby dobrze się bawili? Czy ktoś kiedykolwiek podszedł do ciebie i 

opowiedział ci swój najnowszy dowcip? Jeśli nie, może powinieneś zachęcić do lżejszej atmosfery. Jeśli 

pracujesz w domu lub sam, być może będziesz musiał być bardziej pomysłowy. Kiedy tak pracowałem, 

zawsze miałem pod ręką kilka książek moich ulubionych rysowników. Jeśli czułam się trochę 

przygnębiona, mogłam przekartkować kilka stron i wkrótce miałam uśmiech na twarzy, co sprawiło, że 

mój dzień minął trochę łatwiej. Większość miejsc pracy jest bardzo poważna. Naprawdę nie ma takiej 

potrzeby, więc rozprosz trochę radości i rozluźnij się. Naucz się śmiać lub śmiej się dalej, bez względu 

na to, jak źle się dzieje. 

#84. Naucz się radzić sobie ze stresem 

Stres może być zabójcą. Jest to bez wątpienia jeden z warunków, na który szczególnie narażeni są 

drobni przedsiębiorcy. Stres wpływa na nas wszystkich w różny sposób i nie powinniśmy lekceważyć 

wpływu, jaki może mieć na nas, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Stres jest jak przybieranie na 

wadze. Nie wstajesz po prostu pewnego ranka i stwierdzasz, że przytyłeś 20 kilogramów. Stopniowo, 

w ciągu kilku lat, twoja waga rośnie i nagle ważysz o 20 kilogramów więcej niż w dniu ślubu. W ten sam 

sposób im więcej stresu pozwolisz na nagromadzenie, tym więcej szkód może wyrządzić. Stres może 

wpływać na ciebie fizycznie, powodując takie rzeczy, jak wrzody, zaburzenia snu, letarg, bóle głowy, 

problemy z sercem, zaburzenia odżywiania, nadużywanie substancji i wypadanie włosów, by wymienić 

tylko kilka z najczęstszych objawów. Stres psychiczny może prowadzić do niepokoju i ataków paniki, 

rozwoju nowych fobii, niestabilności emocjonalnej i wahań nastroju. Twój lekarz może udzielić Ci 

informacji na temat oznak i objawów stresu. Najtrudniejszą częścią radzenia sobie ze stresem jest 

zastanowienie się, co możesz zrobić, aby go złagodzić. Każdy jest inny. Uważam, że kiedy cierpię na 

stres, muszę spędzić dzień na świeżym powietrzu, łowiąc ryby, spacerując po lesie deszczowym lub 

spędzając dzień na plaży. Po zrobieniu tego przez dzień, a nawet kilka godzin, czuję, jak stres opuszcza 

moje ciało. Każdy ma swój własny sposób na złagodzenie stresu; musisz określić, co działa dla Ciebie. 

Jeśli obawiasz się, że twój poziom stresu jest naprawdę wysoki i zaczynasz tracić kontrolę, nie wstydź 

się; po prostu odwiedź swojego lekarza i powiedz mu dokładnie, jak się czujesz. Jeśli czegoś z tym nie 



zrobisz, sytuacja będzie się tylko pogarszać, a stres będzie objawiał się w coraz bardziej zaskakujący 

sposób, im dłużej go ignorujesz. 

#85. Słuchaj swoich instynktów - zwykle mają rację  

Uważam, że jest to najważniejsza wskazówka dotycząca wsparcia. Wszyscy mamy szósty zmysł, który 

mówi nam, kiedy coś jest nie tak. Możemy zauważyć, że mówimy komuś „tak”, podczas gdy w głębi 

naszego umysłu jest cichy głos, który próbuje nam powiedzieć, że coś jest nie tak. Odczułem to uczucie 

zatrudniając pracowników, podejmując ważne decyzje biznesowe, kupując poszczególne produkty iw 

wielu innych sytuacjach. Często szedłem naprzód, chociaż ten mały głosik próbował mi powiedzieć 

inaczej. Zazwyczaj decyzje te okazywały się bardzo złe i kończyły się bardzo dużym smutkiem lub 

kosztowały mnie dużo pieniędzy. Podobnie wiele razy spotykałem się z konkretnym klientem lub 

potencjalnym członkiem personelu i moje instynkty zachęcały mnie do pracy z tą osobą. To samo 

dotyczy podejmowania decyzji – jeśli moje instynkty podpowiadają, że to dobrze, to pójdę z tym. 

Oczywiście nie mam dowodów naukowych, aby udowodnić, jak i dlaczego to działa, ale wiem, że działa 

na mnie. Korzystanie z instynktu jest teraz ważną częścią mojej strategii biznesowej. Podczas badania 

tej książki zapytałem wielu ludzi biznesu, co ich zdaniem sprawiło, że odnieśli sukces. Bez wyjątku 

powiedzieli, że jest coś, czego nie potrafią wyjaśnić, co albo zachęca ich do określonego działania, albo 

odwodzi. Najtrudniejszą częścią zrozumienia i słuchania swoich instynktów jest to, że nie ma 

podręcznika, który mówi ci, jak to zrobić. Jeśli znajdę się w sytuacji, co do której mam pewne 

zastrzeżenia, proszę o chwilę do rozważenia propozycji. To pozwala mi rozważać możliwości i daje 

szansę mojemu instynktowi dotrzeć do mnie. Czasami nasze decyzje stają się niejasne. Jeśli brakuje 

nam pieniędzy, a pojawia się ktoś, kto oferuje świetną ofertę, która na krótką metę złagodzi presję 

finansową, kusi nas, by to zrobić, nawet jeśli nasze instynkty biją na alarm – na przykład facet oferujący 

pieniądze ma przy sobie futerał na skrzypce i lubi nazywać się „Crusher”. Moja rada i rada ludzi, których 

prosiłem o ich wskazówki, to nauczyć się słuchać swoich instynktów. Jeśli nie masz wyraźnego poczucia 

„tak” lub „nie” w związku z decyzją, poświęć trochę czasu, aby się nad tym zastanowić. Porozmawiaj o 

zaletach i wadach z kimś, komu ufasz, i o którym wiesz, że będzie całkowicie szczery i powie ci, co 

naprawdę myśli, a nie to, co chcesz usłyszeć. 

#86. Bierz regularne wakacje, nawet jeśli nigdy nie jest na to dobry czas 

Zawsze mówię ludziom, żeby pojechali na wakacje; w rzeczywistości uważam, że to najlepsza rada 

marketingowa, jaką mogę zaoferować. Wielu ludzi, których widzę, wygląda na zużytych, zmęczonych, 

zblazowanych i generalnie gotowych, żeby się spakować. Moim zadaniem jest powiedzieć im, że będą 

musieli włożyć dużo energii w odbudowę swojego biznesu, a ja mogę zobaczyć na ich twarzach, że nie 

mają już nic do dania. Są całkowicie rozbici. Jakie mają szanse na odbudowanie swojego biznesu na 

tym etapie? Oczywista odpowiedź brzmi: niewiele. Odnoszące sukcesy biznesy w równym stopniu 

opierają się na energii i entuzjazmie, jak na wszystkim innym. Wierzę, że połączenie tych dwóch, z 

odrobiną gotówki na wierzchu, może pomóc ci zrobić prawie wszystko. Aby odnieść sukces, musisz być 

świeży i bystry. W ten sam sposób, w jaki zalecałem regularne spędzanie czasu i nadążanie za hobby, 

musisz regularnie brać urlop. Nie mówię o wzięciu wolnego popołudnia, żeby nadrobić zaległości w 

papierkowej robocie; Mówię o całkowitym oderwaniu się od wszystkiego, co powoduje stres. Jeśli Twój 

biznes się rozpadnie, ponieważ nie będziesz tam przez kilka tygodni, to naprawdę masz poważniejsze 

problemy. Nigdy nie ma dobrego czasu na wakacje, nigdy nie ma wystarczającej ilości pieniędzy w 

banku, są dosłownie tysiące powodów, aby nie jechać i zawsze będą. Problem polega na tym, że jeśli 

nie będziesz regularnie mieć dobrej przerwy, powoli, ale na pewno stracisz przewagę i wypalisz się. Bez 

względu na to, jak bardzo kochasz swoją pracę lub jak ważny się czujesz, jeśli nie masz regularnych 

wakacji, nie dostaniesz medalu od stowarzyszenia męczenników małych firm - dostaniesz tylko więcej 

stresu i mniej sukcesów . Staraj się planować swoje wakacje półregularnie, aby zawsze mieć na co 



czekać. Mój dobry przyjaciel, który ma bardzo stresującą pracę, bierze tydzień urlopu co trzy miesiące. 

Jego filozofia polega na tym, że ma tylko kilka miesięcy na pracę bez przerwy, więc zawsze nie może 

się doczekać kolejnych wakacji. Nie zawsze jeździ w egzotyczne miejsca; często wystarczy tylko tydzień 

wolnego, żeby zająć się ogrodem, nadrobić zaległości w domu i być może zagrać kilka rund golfa. 

Podoba mi się jego filozofia i wierzę, że to dobry sposób na przetrwanie w stresujących sytuacjach na 

dłuższą metę. Dlatego zalecam jak najczęstsze spędzanie urlopu i robienie rzeczy, które naprawdę 

lubisz i które pomogą Ci się zrelaksować. 

#87. Rozwijaj swoje umiejętności negocjacyjne 

Życie polega na negocjacjach. Widzimy, jak małe dzieci rozwijają tę umiejętność, jeśli chodzi o jedzenie 

zieleniny. Negocjujemy z nimi: „Zjedz brokuły i zjedz deser”. Wtedy decyzja należy do nich. Jak bardzo 

chcą deseru? „Jeśli zjem połowę brokułów, czy mogę zjeść połowę deseru?” Negocjacje toczą się w tę 

i z powrotem. W niektórych przypadkach nie podlega negocjacjom; w innych jest miejsce na 

elastyczność - zwykle w zależności od poziomu energii rodzica. Dobre umiejętności negocjacyjne to 

atut, z którego można korzystać przez cały dzień, każdego dnia. Teraz chciałbym podkreślić, że jest 

różnica między negocjacjami a byciem twardym w biznesie. Idealnym wynikiem negocjacji jest odejście 

obu stron z poczuciem pewnej satysfakcji. Aby negocjować, musisz być elastyczny i chętny do 

wysłuchania punktu widzenia drugiej osoby. Ludzie, których znam, odnoszą największe sukcesy, są 

doskonałymi negocjatorami. Często rozmawiałem z nimi o tej umiejętności, zakładając, że to naturalna 

umiejętność. To daleko od sprawy. Wiele z tych osób zdało sobie sprawę, że wygrana w każdej sytuacji 

wymaga, aby ktoś przegrał. W ten sposób mosty ulegają spaleniu, ludzie stają się mniej chętni do 

ponownej współpracy z tobą i tak dalej. Ci mądrzy ludzie zdali sobie sprawę, że mogą osiągnąć to, czego 

chcą, będąc elastycznymi i sprawiając, że ich przeciwnik również czuje się zwycięzcą. Kluczem do 

sukcesu w negocjacjach są: 

• Miej w głowie jasny wynik końcowy lub wynik. Nie zejdziesz poniżej tego.  

• Spójrz na sytuację z punktu widzenia drugiej osoby.  

• Bądź cierpliwy i nigdy nie trać spokoju.  

• Zapytaj drugą osobę, czy jest zadowolona z wyniku na końcu negocjacji.  

• Bądź przygotowany na odejście.  

Istnieje wiele różnych kursów dotyczących negocjacji. Gorąco polecam, abyś znalazł na to czas. Zdziwisz 

się, jak wiele dziedzin twojego życia może skorzystać z dobrych umiejętności negocjacyjnych. Jeśli nie 

masz czasu na kurs, obserwuj, jak dwoje dzieci rozmawia o zamianie zabawek, a zobaczysz, jak 

wszystkie niezbędne umiejętności są rozgrywane przed tobą. 

#88. Wspieraj społeczność, w której żyjesz 

Mocno wierzę w bycie dobrym obywatelem korporacyjnym. Oznacza to po prostu, że wkładasz coś z 

powrotem do swojej społeczności. Istnieje wiele sposobów, dzięki którym możesz być dobrym 

obywatelem korporacyjnym, a poniżej wymieniłem kilka z nich:  

• Wspieraj lokalną organizację charytatywną (np. oddział dziecięcy w lokalnym szpitalu).  

• Sponsoruj dziecięcą drużynę sportową.  

• Swobodnie poświęcaj swój czas na szczytny cel - co jakiś czas ugotuj zupę lub dostarczaj 

potrzebującym paczki opieki.  



• Zaproponuj rozmowę z dziećmi w Twojej lokalnej szkole w następnym dniu ich kariery.  

• Oddaj stary sprzęt biurowy w potrzebie – stare komputery mają niewielką wartość odsprzedaży, a 

lokalna szkoła lub przedszkole mogą z nich korzystać.  

• Przekaż swoją wiedzę organizacjom charytatywnym — oferujemy bezpłatne porady marketingowe 

kilku lokalnym organizacjom charytatywnym.  

Jeśli zarabiasz na życie ze społeczności, powinieneś być przygotowany na oddanie czegoś z powrotem. 

Jeśli nie masz dużo pieniędzy, co powiesz na poświęcenie trochę swojego czasu? Mocno wierzę, że jeśli 

jesteś dobrym obywatelem korporacyjnym, Twoja społeczność będzie dla Ciebie dobra. 

#89. Używaj zdjęć do rejestrowania swoich postępów 

Kiedy jesteś w trakcie prowadzenia własnego biznesu, czas wydaje się lecieć. Często trudno jest 

stwierdzić, czy idziesz do przodu, czy tylko kroczysz po wodzie. Mój dobry przyjaciel powiedział mi wiele 

lat temu, jak wykorzystuje zdjęcia, aby ocenić, czy jego firma idzie naprzód. Od tamtej pory korzystam 

z jego rad. Robię wiele zdjęć mojego lokalu, moich pracowników, wszelkich promocji lub wydarzeń, 

które organizujemy oraz wszelkich innych ogólnych drobiazgów, które mają dla mnie jakieś znaczenie. 

Wraz z tymi zdjęciami zbieram również fragmenty materiałów promocyjnych, próbki materiałów 

biurowych, listy od klientów itp., które przechowuję w albumie fotograficznym. Stanowią one migawkę 

mojego biznesu na różnych etapach jego ewolucji. Album jest swego rodzaju kapsułą czasu, która 

pokazuje, że idziemy do przodu. Patrzę na album z mojego pierwszego biznesu prawie 20 lat temu i 

oprócz uświadomienia sobie, jak młodo (i szczupły) wyglądałem, widzę, że przeszedłem długą drogę. 

To dodaje perspektywę, którą czasami trudno jest uzyskać w inny sposób. Zachowaj obrazową historię 

swojej firmy. Jeśli okaże się, że dzisiaj wygląda tak samo, jak dziesięć lat temu, być może trzeba będzie 

trochę przesunąć sprawy. Jest to również świetne narzędzie do pokazania ludziom, którzy mogą chcieć 

kupić Twoją firmę, ponieważ dodaje to treści do rachunku zysków i strat.  

#90. Wiedz, kiedy nazwać to dniem 

Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy wyjść z biznesu, w którym się znajdujesz. Jeśli jesteś u kresu sił 

emocjonalnie, finansowo i fizycznie, może nadszedł czas, aby to nazwać. O ile na horyzoncie nie ma 

czegoś, co potencjalnie może zmienić życie, dzisiaj może być dzień, w którym będziesz musiał 

powiedzieć: „To wszystko – sprzedam swój biznes, albo go zamknę, albo zbankrutuję”. nie powinna 

być lekceważona, ale nie powinna to być najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłeś w swoim 

życiu. Wszyscy jesteśmy bardzo przywiązani i emocjonalnie przywiązani do naszych firm, ale uwierz mi, 

kiedy mówię, że po nich jest życieł. Mam kilku bardzo bliskich przyjaciół, których duże firmy 

zbankrutowały i wszyscy mówią, że dzień, w którym się zamknęli, był ogromną ulgą. Mogli teraz żyć 

dalej i zrobili to. Twoja sytuacja może znajdować się na drugim końcu skali: biznes idzie dobrze i coraz 

lepiej, masz mnóstwo zgromadzonych aktywów, a teraz myślisz o sprzedaniu się i realizacji innego 

zainteresowania, a może po prostu wzięciu zasłużonego dłuższego urlopu . Niezależnie od przypadku, 

ważne jest, aby wiedzieć, kiedy wystarczy i nadszedł czas, aby przejść dalej. Nie bądź jedną z tych osób, 

które z jakiegoś powodu po prostu nie mogą odpuścić. Jesteś właścicielem firmy, więc podejmujesz 

decyzje. Sukces w biznesie często sprowadza się do wyczucia czasu. Często słyszę komentarz: 

„Zostałem w domu zbyt długo i wiele straciłem. Gdybym wyszedł wcześnie, zabiłbym”. Czy wiesz, kiedy 

to nazwać dniem? 

#91. Przerwij nawyk robienia rzeczy tak, jak zawsze 

Firmy ewoluują z biegiem czasu. Często sposób, w jaki się to robi, opiera się po prostu na 

przyzwyczajeniu - na fakcie, że tak się zawsze robiło. Nawyki mogą być dobre lub złe. Zachęcam do 



uczciwego spojrzenia na sposób, w jaki działa Twoja firma na każdym poziomie, aby zobaczyć, czy 

istnieją sposoby na poprawę tego, co robisz. Bardzo niewiele firm nie skorzystałoby z takiej oceny. Coś 

tak prostego, jak umieszczenie timerów na wszystkich przełącznikach elektrycznych, może zaoszczędzić 

setki, jeśli nie tysiące dolarów rocznie. Czy istnieją inne możliwości biznesowe, które ewoluowały w 

wyniku naturalnej ewolucji Twojej firmy? Jeśli przez cały dzień jeździsz ciężarówką po mieście, być 

może mógłbyś sprzedać powierzchnię reklamową na pojeździe innej firmie; a może mógłbyś połączyć 

siły z kilkoma innymi firmami, aby zwiększyć swoją siłę nabywczą paliwa. Istnieją setki sposobów na 

przełamanie starych nawyków, a tym samym zaoszczędzenie pieniędzy i wydajniejszą pracę. Ironia 

polega na tym, że wymaga to czasu i pieniędzy na znalezienie tych nowych metod. Jednak na dłuższą 

metę wygrasz. W ostatnich latach przeczytałem wiele książek dr Edwarda de Bono, człowiek, któremu 

przypisuje się rozwój koncepcji myślenia lateralnego. Gorąco polecam przeczytanie kilku jego książek, 

które pomogą Ci przemyśleć swoją firmę i kroki, które podejmujesz, podejmując decyzje biznesowe. 

Świeże spojrzenie może prowadzić do świeżych pomysłów. Sposób, w jaki pracujesz, to kolejny obszar, 

który często jest podyktowany starymi nawykami. Tylko dlatego, że byłeś zdezorganizowany przez 20 

lat, nie jest w porządku. Zmiana starych biznesowych i osobistych nawyków wymaga od Ciebie czasu, 

energii i prawdziwego zaangażowania, ale ostatecznie to Ty najbardziej skorzystasz na poprawie 

sposobu pracy. Przyzwyczaiłem się pracować sześć dni w tygodniu, czy tego potrzebowałem, czy nie. 

Traciłbym czas w ciągu tygodnia, bo wiedziałem, że w sobotę mogę dokończyć pracę, ale w rezultacie 

ucierpiało moje życie domowe. Zajęło mi to trochę czasu, ale zmieniłem swoje stare nawyki i 

zdecydowałem, że wykonam całą moją pracę od poniedziałku do piątku i spędzę weekendy robiąc 

rzeczy, które naprawdę lubię. To zmieniło moje życie. 

#92. Nie bój się wprowadzać zmian (nazwa, lokalizacja itp.) 

Żyjemy w epoce charakteryzującej się szybszym tempem zmian niż kiedykolwiek wcześniej i nie ma 

powodu, by sądzić, że tempo zmian ulegnie spowolnieniu. Opór wobec zmian i stres związany ze 

zmianą to prawdziwe problemy i obecnie istnieje wiele firm, które pomagają firmom i osobom 

indywidualnym radzić sobie ze zmianami. Aby prosperować w tym nowoczesnym świecie biznesu, 

wszyscy musimy być otwarci na zmiany, a nawet przyjąć je. Wiele firm jest zaniepokojonych 

wprowadzaniem jakichkolwiek zmian. Coś tak prostego, jak pomalowanie zewnętrznej części budynku, 

staje się długofalowym projektem, na który składa się wielotysięczna obsada. Nie wiem, czy to z 

powodu branży, w której pracuję, ale uważam, że zmiana to zwykle dobra rzecz. Agencje reklamowe 

zmieniają nazwę raz w tygodniu – tak naprawdę to standardowy żart, że ludzie w naszej grze piszą 

własne wizytówki ołówkiem. Nigdy nie zmieniłem nazwy ani lokalizacji mojej firmy i ucierpiałem w 

wyniku. Poleciłem wielu klientom zmianę nazwy firmy, z tego czy innego powodu; niektórzy tak zrobili 

i spisywali się bardzo dobrze. Wielu starych biznesmenów uważa jednak, że ich klienci nie zrozumieją 

zmiany nazwy lub wizerunku. Klienci nie są głupi, więc nie widzę problemu. Dla mnie to zdrowy znak, 

że firma zmienia swoją nazwę i wizerunek regularnie. Jak często zależy od Twojej firmy, ale uważam, 

że wizerunki firmowe powinny trwać minimum pięć lat, a maksymalnie dziesięć. Jeśli nazwa Twojej 

firmy nie odzwierciedla już tego, co robi Twoja firma, zmień nazwę. Jeśli zostaniesz dobrze załatwiony 

przez Ciebie i Twoich pracowników, generalnie zwiększy się Twój biznes w wyniku bezpłatnej reklamy 

związanej ze zmianą nazwy. Niektórzy mogą obawiać się, że ich klienci pomyślą, że mają kłopoty 

finansowe, jeśli zmienią nazwę lub siedzibę. Jeśli rozwiniesz nowy wizerunek firmy, być może 

przeniesiesz się do nowego biura, wprowadzisz nowe uniformy itd., klienci prawdopodobnie zauważą, 

że Twoja firma prosperuje, a nie ma kłopoty. Zawsze polecam zasięgnąć dobrej porady przy 

podejmowaniu rebrandingu firmy. Świeże spojrzenie może zaoferować doskonałe pomysły i 

rekomendacje. Istnieje wiele innych obszarów życia biznesowego i osobistego, które można zmienić. 

Zaakceptuj zmianę i wszystko, co obejmuje, a przekonasz się, że wzrośnie twoja pewność siebie w wielu 



dziedzinach życia. Zmiany mogą działać jako prawdziwe motywatory; mogą ponownie rozpalić pasję i 

entuzjazm, które z czasem mogą zacząć słabnąć w każdej firmie. 

#93. Zachowaj kopie ważnych dokumentów 

Przez lata wszyscy gromadzimy niesamowitą ilość dokumentów. Pudełka i pudła z rzeczami wydają się 

wypełniać każdy kąt i szafkę. Zgodnie z prawem jesteś zobowiązany do przechowywania wielu 

dokumentów dotyczących dochodów i wydatków dla celów podatkowych; jednak wiele można 

wyrzucić lub, jeszcze lepiej, poddać recyklingowi. Decyzja, co należy zachować, a co porzucić, jest 

trudna. Jeśli jesteś podobny do mnie, zatrzymasz każdy skrawek papieru, jaki kiedykolwiek 

wyprodukowałeś i prędzej czy później zabraknie Ci miejsca. Jeśli jesteś na drugim biegunie, nie będziesz 

miał nic – prawdziwe biuro bez papieru. Wybór szczęśliwego środka jest prawdopodobnie najlepszą 

radą. Należy jednak zawsze zachować oryginały wraz z kopiami ważnych dokumentów. W trakcie mojej 

działalności byłem zaangażowany w kilka spraw sądowych, w których pozwałem firmy, albo za 

niepłacenie rachunków, albo za sprzedaż mi wadliwych produktów, a nawet w jednym przypadku o 

naruszenie praw autorskich. Sprawy te czasami ciągnęły się latami, a często stare dokumenty, które 

zachowałem, odgrywały główną rolę w moim wygraniu sprawy. Na przykład jedna sprawa wymagała 

przedstawienia mojego pamiętnika sprzed sześciu lat jako dowodu, że miało miejsce pewne spotkanie. 

Teraz przechowuję wszystkie moje pamiętniki przez co najmniej dziesięć lat. Świadectwa rejestracji 

firmy, umowy, listy polecające, ważne raporty, deklaracje podatkowe i polisy ubezpieczeniowe to 

ważne dokumenty, które mogą zaginąć w stercie dokumentów. Mam teraz plik, który nazywam 

„Ważne dokumenty”. Robię kopie każdego dokumentu, który uważam za ważny i przechowuję go w 

tym pliku, który trzymam poza biurem. Dzięki temu wiem, że gdyby biuro spłonęło, to mam 

przynajmniej kopie dokumentów, których potrzebuję i których ciężko byłoby mi wymienić. Ta sama 

zasada dotyczy tworzenia kopii zapasowych danych komputerowych. Za każdym razem, gdy tworzysz 

kopię zapasową plików (a jeśli nie, to powinieneś), wykonaj dwie kopie – jedną dla domu i jedną dla 

biura. W końcu, jeśli twoje biuro spłonie, twoje ubezpieczenie da ci nowe komputery, ale nie będziesz 

miał żadnych danych, które mógłbyś w nich umieścić. W przypadku naprawdę ważnych dokumentów, 

takich jak testamenty, kopię przechowuję w biurze, kopię w domu i kopię u mojego prawnika. Ta 

końcówka przypominająca jest ważna tylko wtedy, gdy naprawdę jej potrzebujesz. Wielu moich 

współpracowników, którzy stracili siedzibę firmy w wyniku klęski żywiołowej, powiedziało, że 

zakłócenia w ich działalności zostałyby znacznie zmniejszone, gdyby przechowywali kopie danych i 

ważnych dokumentów w innym miejscu. 



#94. Wiedz dokładnie, dokąd idziesz 

Prowadzenie firmy dowolnej wielkości może być prawdziwym wyzwaniem. Oprócz wykonywania 

swojej codziennej pracy, musisz pomyśleć o wielu innych kwestiach. Te problemy mogą obejmować 

wszystko, od żonglowania finansami, przez martwienie się o niezadowolonego klienta, po poczucie 

winy, ponieważ nie spędzasz wystarczająco dużo czasu z rodziną. Często spotykam ludzi, którzy 

całkowicie zajęli się swoim biznesem i muszę przyznać, że wielokrotnie zdarzało mi się mieć taką samą 

obsesję. W takich momentach łatwo stracić orientację, do czego dążysz. To wskazówka zachęcająca do 

jasnego obrazu tego, gdzie chcesz być za 12 miesięcy, dwa lata, trzy lata i tak dalej. Niektóre firmy po 

prostu wydają się działać na autopilocie: wszystko dzieje się samo z siebie i nie ma w nich prawdziwego 

entuzjazmu. Wiedząc, do czego dążysz, stale masz cele. Cele te mogą być finansowe, osobiste, 

duchowe lub połączenie wszystkich trzech. Jest bardzo dobry powód, dla którego powinieneś 

poświęcić czas na zapisanie swoich celów: ponieważ to działa. Wszyscy naprawdę odnoszący sukcesy 

ludzie biznesu, których spotkałem, mają jedną wspólną cechę: pracują nad pewnymi celami. Ich cele 

mogą zmieniać się wielokrotnie w ich życiu lub w życiu ich obecnego biznesu, ale bez wyjątku kieruje 

nimi chęć osiągnięcia tych celów. Mam zarówno małe cele, jak i duże cele. Wiem, gdzie chcę być 

finansowo na koniec każdego roku i wiem, jaką pracę chcę wykonywać. Wiem też, gdzie chcę być za 

pięć lat. Pomaga mi to przetrwać trudne chwile, kiedy mam ochotę zadać sobie pytanie, czy warto. Z 

jakiegoś powodu same cele nie są tak ważne, jak samo ich posiadanie. Wierzę, że dają Ci siłę napędową 

niezbędną do odniesienia sukcesu w biznesie.  

#95. Wiedz dokładnie, jak się tam dostaniesz 

Poświęć trochę czasu na napisanie planu. Może to być tak złożone lub tak proste, jak uważasz, że jest 

to konieczne. Jest to plan, którego należy przestrzegać i nadać kierunek. Mój roczny plan dzieli się na 

trzy kategorie: 

Osobisty 

Mój osobisty plan określa, co chcę osiągnąć w nadchodzącym roku na poziomie osobistym. Zasadniczo 

zajmuję się obszarami mojego życia, na których chciałbym skupić więcej uwagi. Kilka lat to była praca 

mądrzejsza, spędzanie więcej czasu z rodziną, częstsze łowienie ryb, bycie lepszym komunikatorem lub 

nauka gry na gitarze. Korzystam z tego planu, aby zwrócić uwagę na obszary mojego życia osobistego, 

które czuję, że potrzebują trochę pracy. W swoim osobistym planie uwzględniam również takie rzeczy, 

jak wakacje lub specjalne wycieczki, abym mogła na nie czekać. 

Budżetowy 

Mój plan finansowy określa, co chcę, aby moja firma osiągnęła w nadchodzącym roku pod względem 

finansowym. Jest to w zasadzie przegląd tego, ile biznesu spodziewam się przyciągnąć i jakie 

spodziewam się ponieść moje koszty, a także ogólny wynik końcowy. 

Biznes 

Ten plan obejmuje kierunek, w jakim chciałbym obrać biznes w nadchodzącym roku. Jakich klientów 

chcę przyciągnąć? Jaki rodzaj pracy chcę wykonywać? Czy są jakieś specjalne zakupy, takie jak nowy 

pojazd lub nowy sprzęt, których chcę dokonać w nadchodzącym roku? 

Wszystko to zajmuje około trzech stron i godziny na napisanie. Jednak z tego prostego zadania 

powstaje dokument, do którego stale się odwołuję. To, co szczególnie lubię robić, to wyciągnąć 

zeszłoroczny plan, kiedy siadam do pisania tegorocznego planu. To bardzo satysfakcjonujące widzieć 

te obszary, w których osiągnąłem cele wymienione w moim planie, i trudno jest zidentyfikować 



obszary, które nadal wymagają trochę pracy. Jestem głęboko przekonany, że każda firma powinna mieć 

również dobry ogólny biznesplan i plan marketingowy. Jednak rzeczywistość jest taka, że niewielu to 

robi. Poświęcenie czasu na przygotowanie prostego planu zgodnie z wytycznymi, które przedstawiłem 

powyżej, może naprawdę pomóc w rozwoju Twojej firmy. 

#96. Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej branży 

Wiedza o tym, co dzieje się w Twojej branży, jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. 

Technologia szybko się zmienia, nawyki konsumentów zmieniają się równie szybko, a w rezultacie 

sposób, w jaki prowadzimy działalność, musi być w stanie szybko się dostosować. Bycie świadomym i 

na bieżąco jest niezbędne do przetrwania każdej nowoczesnej firmy. Najważniejsze pytanie brzmi: jak? 

Mamy teraz dostęp do większej ilości informacji niż kiedykolwiek w historii. Internet jest doskonałym 

źródłem aktualnych i szczegółowych informacji. Rozgość się w Internecie i będziesz zaskoczony tym, 

czego możesz się dowiedzieć. Dołączenie do organizacji branżowych to kolejny sposób na uzyskanie 

informacji. Nie byłoby zbyt wielu grup branżowych, które nie mają jakiegoś stowarzyszenia, do którego 

normalnie można by przyłączyć się przy minimalnych kosztach. W zamian będziesz mieć dostęp do 

informacji i liczb, które normalnie byłyby dla Ciebie trudne do zdobycia. Publikacje branżowe są 

kolejnym doskonałym źródłem aktualizacji. Prenumeruję szereg specjalistycznych magazynów 

marketingowych, a informacje w nich zawarte są dla mnie warte tysiące złotych. Uczestnictwo w 

targach lub wystawach to kolejny sposób, aby być na bieżąco (i stymulować) z tym, co dzieje się w 

wybranej dziedzinie. Targi handlowe, na których są setki, jeśli nie tysiące, kolegów z branży, stanowią 

podatny grunt do wymiany informacji. Kiedy byłem w branży nurkowej, główne targi na całym świecie 

odbywały się co roku w Ameryce. Uczestniczyłem w tym programie kilka razy i zawsze czułem, że 

naprawdę otrzymałem wartość za swoje pieniądze. Seminaria szkoleniowe, konferencje, a nawet 

branżowe funkcje sieciowe to również świetne sposoby, aby być na bieżąco w swojej branży. Jeśli 

możesz, dołącz do lokalnej grupy; jeśli go nie ma, dlaczego by go nie uruchomić? Aby rozwijać swój 

biznes, musisz być na bieżąco i być na bieżąco w każdy możliwy sposób. 

#97. Konkurencja - trzeba być lepszym od reszty 

Konkurencja to siła napędowa biznesu. W jakiejś formie lub formie wszyscy konkurujemy z wieloma 

innymi firmami. Pojawienie się szybkich samolotów, szybkiej komunikacji internetowej i szybkich 

kurierów oznacza, że odległość geograficzna nie jest już przytłaczającym ograniczeniem. Moja główna 

wskazówka dotycząca wzmacniacza jest taka, że musisz być lepszy od reszty. Czy możesz uczciwie 

spojrzeć na swój biznes i powiedzieć, że jesteś najlepszy w tym, co robisz? Jeśli możesz, świetnie; ale 

na wszelki wypadek możesz skontaktować się z klientami, aby upewnić się, że zdjęcie jest tak 

doskonałe, jak myślisz. Kiedy pierwszy raz spotykam się z nowym klientem, zawsze pytam go, czym 

różni się od konkurencji. Zazwyczaj odpowiadają: „Jesteśmy najlepsi”. Jestem pewien, że ich 

konkurenci również czują, że są najlepsi. Nie wszyscy mogą być najlepsi, więc ktoś się pomylił. Często 

przeprowadzamy ankiety z wykorzystaniem tajemniczych klientów. Wiąże się to z wejściem naszej 

firmy w biznes i badaniem go z punktu widzenia klienta. Chociaż zwykle zawieramy umowę z 

właścicielem firmy, wizyta jest anonimowa, a personelowi zazwyczaj nie mówi się (przynajmniej 

podczas pierwszej wizyty), że ktoś wchodzi. Muszę jeszcze przeprowadzić ankietę tajemniczego klienta, 

w której firma osiągnęła doskonały wynik. Zawsze jest miejsce na ulepszenia i zwykle wystarczy być na 

tyle pokornym, aby zdać sobie sprawę, że Twój biznes można ulepszyć. Zapytanie klientów o ich 

przemyślenia na temat Twojej firmy to kolejny świetny sposób, aby upewnić się, że osiągasz dobre 

wyniki, a także zidentyfikować obszary, w których możesz poprawić. Można to zrobić za pomocą 

prostego kwestionariusza lub szybkiego telefonu. Niektórzy ludzie wahają się, czy są szczerzy, 

ponieważ nie chcą cię urazić, dlatego ważne jest, abyś zdjął z nich presję, wyjaśniając, co próbujesz 

osiągnąć i jak cenisz ich opinie. Z mojego doświadczenia wynika, że większość operatorów biznesowych 



ma już wyczucie obszarów, które wymagają poprawy. To raczej kwestia niewiedzy, co zrobić z 

problemem, a to wraca do poproszenia kogoś innego o radę lub wypróbowania kilku różnych 

pomysłów. Najlepsze firmy rozwijają się, ponieważ starają się być najlepszymi. 

#98. Zawsze miej plan na wypadek, gdy coś pójdzie nie tak 

Większość linii lotniczych na całym świecie ma plan PR na wypadek niefortunnego wypadku, gdy jeden 

z ich samolotów się rozbije. Jeśli tak się stanie, zostaje wciśnięty przycisk i zespół ds. public relations 

przejmuje zadanie. Zwykle w ciągu kilku minut od wypadku wydawana jest informacja prasowa, a 

zespół ds. public relations stara się zminimalizować szkody wyrządzone wizerunkowi linii lotniczej. 

Może to obejmować takie rzeczy, jak zakrywanie oznakowania na wraku, aby logo firmy nie było 

emitowane na całym świecie w wieczornych wiadomościach. Nazywa się to zarządzaniem kryzysowym, 

a każda duża firma, która ma potencjał do jakiejś formy kryzysu, zwykle ma taki plan. To, że czasem coś 

idzie nie tak, jest prostym faktem z życia. Nasze codzienne problemy mogą nie być tak dramatyczne jak 

problemy linii lotniczych, ale dla nas są bardzo przykre. Posiadanie planu na wypadek, gdyby coś nie 

wyszło, może być nie tylko uspokajające, ale może również pomóc Ci przetrwać kryzys biznesowy, który 

w przeciwnym razie doprowadziłby Cię do bankructwa. Brak komentarza na temat problemu zawsze 

wygląda źle w telewizji, ponieważ reporterzy zwykle sprawiają, że wygląda to tak, jakby cię to nie 

obchodziło. Być może zastanawiasz się, co mogłoby się nie udać w Twojej firmie, co można by uznać 

za kryzys. Mieszkam w turystycznym miasteczku, w którym jest ponad 800 firm związanych z turystyką. 

Nie byłoby wielu z nich, które nie wiążą się z jakąś formą ryzyka, a czasami ludzie doznają obrażeń, a 

niektórzy nawet umierają. Chociaż jest to tragedia, pogarsza ją fakt, że same firmy rozpadają się, gdy 

dzieje się coś złego. Z pewnością nie chcę brzmieć bezdusznie, ale jeśli w twoim biznesie ludzie karmią 

ręcznie rekiny, jest szansa, że ktoś zostanie ugryziony. Przygotuj plan na wszelki wypadek, umieść go 

tam, gdzie można go szybko znaleźć na wypadek kryzysu i upewnij się, że wszyscy wiedzą, co robić. 

Miej też plan na wypadek, gdyby w Twojej firmie coś się nie udało, co ma wpływ na satysfakcję 

klientów. Jeśli nie możesz dostarczyć tego, co obiecałeś lub jeśli dostarczono niewłaściwą część, 

upewnij się, że Twoja firma może szybko działać, aby rozwiązać problem i zadowolić klienta. 

Niezależnie od rozmiaru problemu, przygotuj plan na wszelki wypadek. 

#99 Bądź świadomy wzlotów i upadków swojej firmy 

Większość firm ma czasy, kiedy są zajęte i takie, kiedy jest cicho. W przypadku niektórych firm te szczyty 

i spadki mogą występować w ciągu dnia – na przykład restauracje są oczywiście najbardziej ruchliwe w 

porze posiłków i cichsze w przerwach. W przypadku innych firm te szczyty i dołki mogą być bardziej 

rozpowszechnione, być może rozciągające się na niektóre miesiące w roku. Niektóre firmy mają nawet 

cykle pracowitych lat, po których następują spokojne lata. Wypracowanie szczytów i dołków zajmuje 

trochę czasu, ale jest warte wysiłku. Większość podmiotów gospodarczych ma już wyobrażenie o 

ogólnych trendach w swojej działalności na podstawie salda ich rachunków bankowych w ciągu roku. 

Ale jest o wiele więcej informacji, które można zebrać i wykorzystać na swoją korzyść. Na przykład 

otwierałem swój biznes w okresie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Robiłem to przez 

trzy lata z rzędu, wierząc, że zawiodę moich klientów. Stało się tak, że telefon nigdy nie zadzwonił i nie 

pojawiła się żadna praca. Reklama i marketing ich firmy nie są główną rzeczą, o której ludzie myślą o 

tej porze roku. Co więcej, większość moich klientów odpoczywała na plaży w jakimś egzotycznym 

miejscu, podczas gdy ja siedziałam w oczekiwaniu na dzwonek telefonu. W czwartym roku podjąłem 

decyzję o zamknięciu biura w przerwie i choć być może przegapiłem dorywczą pracę, zdecydowanie 

zacząłem rok, czując się świeżo i zregenerowany. Mój klient prowadzi restaurację, która była otwarta 

na śniadania, lunche i kolacje. O ile restauracja odniosła duży sukces, to w ciągu dnia były zdecydowane 

wzloty i doliny. Po dokładnym przyjrzeniu się liczbom i monitorowaniu liczby osób, które jadły posiłki 

o określonych porach dnia, szybko okazało się, że śniadanie to strata czasu, która w rzeczywistości 



kosztuje. Klient przestał otwierać na śniadania i chociaż jego obroty nieznacznie spadły, jego ogólne 

zyski wzrosły. To może wydawać się oczywiste dla Ciebie i dla mnie, ale istnieje zaskakująca liczba firm, 

które po prostu patrzą na kwotę w kasie fiskalnej na koniec dnia. Inteligentni operatorzy biznesowi 

monitorują swoje dochody w czasie, aby określić trendy. Niedawno wybierałem się na całodniowy rejs 

statkiem. Na marinie były dwie restauracje, w po prostu oszałamiającym otoczeniu. O dziewiątej setki 

ludzi kręciło się wokół, czekając na wejście na pokład różnych statków wycieczkowych. Jedna 

restauracja została otwarta wcześnie, a druga tylko około dziesięciu minut, zanim wszyscy wsiedli do 

łodzi, aby odpłynąć. Restauracja, która była otwarta i serwująca śniadania, była pełna i nie mogłem 

zrozumieć, dlaczego druga restauracja nie otworzyła się wcześniej, aby skorzystać z tej codziennej 

natłoku klientów. Zapytałem właściciela, a on powiedział, że chociaż było dużo ludzi, nikt nie zatrzymał 

się na jedzenie. Trudno mi w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, że druga restauracja dosłownie pękała w 

szwach. Jak dobrze drugi restaurator znał swoich potencjalnych klientów? Jakie informacje możesz 

zebrać z badania swojej firmy ? 

• Możesz określić, kiedy Twoja firma uzyskuje większość dochodów. 

• Możesz określić, kiedy potrzebujesz dodatkowego personelu, a kiedy nie. 

• Możesz określić, czy finansowo opłaca się być otwartym w tym czasie. 

• Będziesz w stanie ukierunkować biznes, aby wypełnić swoje spokojne okresy. 

• Możesz zaplanować wszelkie większe zakupy w okolicach przepływu gotówki lub w godzinach 

szczytu. 

• Możesz zaplanować wakacje w czasie ciszy. 

Jestem głęboko przekonany, że im więcej wiesz o swoim biznesie i Twoich klientów, tym większy sukces 

osiągniesz i tym większe szanse na rozwój Twojej firmy. 

#100 Nie patrz na swoją firmę tylko pod kątem faktów i liczb 

Sukces biznesowy można mierzyć na wiele różnych sposobów. Niestety, wiele osób myśli wyłącznie w 

kategoriach zysku i straty, nie biorąc pod uwagę wielu innych czynników, które wpływają na sukces 

firmy. Często spotykam się z klientami, których biznesy borykają się z problemami finansowymi i czuję, 

że to wpływa na ich entuzjazm i hamuje ich rozwój. Czują się jak porażka, ponieważ ich konto bankowe 

nie jest pełne. To rozpoczyna cykl, w którym ich przetrwanie jest zagrożone, ponieważ przyjęli postawę 

defetystyczną. Fakt, że produkują świetny produkt, mają doskonałe relacje ze swoimi pracownikami, 

wnoszą dużo z powrotem do społeczności i potrafią zrównoważyć prowadzenie firmy z opieką nad 

rodziną, wskazuje na sukces. Jednak ten bardziej zrównoważony widok na sukces jest zasypany 

poczuciem porażki związanej z walką o wiązanie końca z końcem. Dokładam wszelkich starań, aby 

wskazać obszary, w których odnoszą sukcesy i że z czasem wyniki finansowe pójdą za sobą. Zachęcam 

każdego w biznesie do zapisania obszarów, w których ich biznes odnosi sukcesy. Jest to bardzo 

satysfakcjonujące i dodaje perspektywy, często wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne. Jeśli 

prowadzisz własny biznes, już odniosłeś sukces ponieważ podjąłeś ryzyko, którego wielu innych by się 

uniknęło. Zadaj sobie następujące pytania: 

• Czy jesteś dumny z tego, co robisz i czy naprawdę wierzysz, że dajesz 100%, aby być najlepszym, jakim 

możesz być? 

• Czy nawiązałeś silne relacje z klientami, personelem, dostawcami i innymi osobami, z którymi masz 

do czynienia na co dzień? 



• Czy udało Ci się pogodzić pracę i dom? 

• Czy prowadzisz zdrowy tryb życia? 

• Czy chwalisz i okazujesz szczere uznanie tam, gdzie jest to należne? 

• Czy kochasz to, co robisz? 

Wszyscy wpadamy w codzienną harówkę zysków i strat i często pomijamy te obszary, z których mamy 

tyle powodów do dumy. Rozwijanie Twojego biznesu jest tak samo w Twojej głowie, jak w Twojej kasie.  

#101 Skonfiguruj swoją firmę tak, aby ktoś chciał ją kupić 

Wieczną nadzieją większości właścicieli firm jest to, że na pewnym etapie ktoś przyjdzie do nich z dużą 

torbą pieniędzy i zaproponuje ich wykupienie. W końcu jest to nagroda za całą ciężką pracę, stres i 

ryzyko finansowe, które podjęli. Skonfigurowanie firmy tak, aby ktoś chciał ją kupić, polega na 

spojrzeniu na Twój biznes z perspektywy potencjalnego kupca od pierwszego dnia. Czego szukają 

potencjalni nabywcy? Oczywistą odpowiedzią jest to, że chcą uzyskać zwrot pieniędzy, które planują 

zainwestować w Twoją firmę. Jednak w wielu przypadkach należy wziąć pod uwagę również inne 

czynniki. Czasami ludzie chcą kupić styl życia; czasami po prostu chcą przestać pracować dla innych 

ludzi i zadowalają się aby mieć rozsądny dochód; czasami chcą wyeliminować konkurencję. Niezależnie 

od ich motywacji, możesz uatrakcyjnić swój biznes, planując z wyprzedzeniem. Istnieją trzy główne 

sposoby na zwiększenie atrakcyjności Twojej firmy, niezależnie od jej wielkości, dla potencjalnych 

nabywców: 

1. Pokaż, że Twój biznes jest zbudowany na solidnych fundamentach. Można to osiągnąć, mając 

biznesplan i plan marketingowy. Nawet jeśli są tylko proste i zrozumiałe, pokazuje to, że budujesz swój 

biznes w sposób strategiczny, a nie tylko przypadkowy. Posiadanie referencji od klientów, a nawet od 

dostawców, dotyczące Twojej firmy, jest również korzystne, ponieważ pokazują, że jesteś dobry w tym, 

co robisz. Przygotuj proste wykresy, które pokazują, jak firma rozwijała się w przeszłości. Wykresy te 

mogą obejmować obroty, liczbę klientów, zysk po opodatkowaniu, a nawet wolumen towarów, które 

kupujesz w celu odsprzedaży. Wszystkie te wykresy powinny pokazywać wzrosty. 

2. Miej czystą kartę biznesową. Upewnij się, że Twoja dokumentacja podatkowa i biznesowa jest 

aktualna i dokładna, a wszelkie problemy z klientami lub dostawcami zostały rozwiązane. Trwające 

spory mogą sprawić, że Twoja firma stanie się mniej atrakcyjna. Upewnij się, że dokumenty prawne są 

złożone zgodnie z wymaganiami oraz że wszystkie rzeczy, takie jak umowy najmu, są uporządkowane 

i aktualne. 

3. Pokaż potencjał firmy. To kluczowy obszar, którego poszukują potencjalni nabywcy. Czy istnieją 

sposoby na zwiększenie wielkości biznesu i liczby klientów - innymi słowy, czy istnieje potencjał 

wzrostu? Można to osiągnąć, pokazując trendy w branży, lokalną działalność biznesową w Twoim 

regionie, stopień lojalności klientów (czy Twoi klienci wracają?) i ciągły wzrost Twoich obrotów (lub 

przynajmniej stałych zysków). Potencjalny nabywca będzie miał swoje własne powody, by chcieć kupić 

Twoją firmę i będzie miał własne wyobrażenia o tym, gdzie naprawdę tkwi potencjał firmy. Po prostu 

wskazujesz niektóre atrakcyjne cechy firmy, których mogli nie wziąć pod uwagę. 

Istnieją oczywiście inne czynniki, które są ważne i tutaj w grę wchodzą Twój księgowy i przedstawiciel 

prawny. Niektórzy kupujący nie będą zainteresowani żadnym z powyższych; będą chcieli tylko zobaczyć 

twoje zestawienia zysków i strat. Z mojego własnego doświadczenia oraz z doświadczeń ludzi sukcesu, 

z którymi rozmawiałem na ten temat, wynika, że planowanie z wyprzedzeniem na dzień, w którym 



sprzedasz swoją firmę, i wbudowanie tego we wszystko, co robisz, ostatecznie się opłaci w kluczowym 

momencie.  



#102 Nie bój się obciążać tego, co jesteś wart 

Większość operatorów biznesowych zmaga się z naliczeniem odpowiedniej kwoty. Jeśli nie obciążysz 

wystarczająco dużo, możesz zbankrutować, a jeśli obciążysz zbyt dużo, możesz nie zdobyć żadnych 

klientów. Dlatego prawidłowa wycena usług i produktów ma kluczowe znaczenie. Mój dobry przyjaciel, 

który jest odnoszącym sukcesy biznesmenem, powiedział mi kiedyś: „Ktoś musi być najdroższy, więc 

równie dobrze możesz to być ty. Ale jeśli zamierzasz szarżować tak, jakbyś był najlepszy, upewnij się, 

że jesteś najlepszy”. To filozofia, którą przyjąłem i sprawdziła się dobrze. Czuję, że naliczam tyle, ile 

jestem warta, ale upewniam się, że moi klienci otrzymują najlepszą możliwą obsługę. Dostarczam to, 

co obiecuję, na czas i w budżecie oraz gwarantuję efekty. Nikt nie lubi płacić najwyższych dolarów za 

produkt lub usługę tylko po to, aby poczuć, że został oszukany. Oferowanie dobrego stosunku jakości 

do ceny to pewny sposób nie tylko na zatrzymanie klientów, ale także na przyciągnięcie nowych. Wiele 

firm, które pobierają zaniżone opłaty, nie zdaje sobie z tego sprawy. Mogą nie doceniać czasu 

potrzebnego do ukończenia pracy lub cytować nisko w przekonaniu, że jeśli nie są najtańsze, nie 

dostaną pracy. Po pewnym czasie w biznesie zdajesz sobie sprawę, że jest wielu klientów i że jeśli jesteś 

dobry w tym, co robisz, poczta pantoflowa sprawi, że będą do Ciebie przychodzić. Warto też pamiętać, 

że łatwo jest obniżyć ceny, ale trudno je podnieść. Jeśli zakładasz firmę i próbujesz określić, jakie ceny 

powinieneś pobierać, zrób rozeznanie i dowiedz się, ile pobierają Twoi konkurenci. Poinformuj 

klientów, że Twoje ceny są cenami wstępnymi lub specjalnymi, a z czasem ustal strukturę cenową, 

która będzie dla Ciebie odpowiednia. Nie oddawaj swoich produktów lub usług za darmo. Posiadanie 

wielu klientów, ale nie zarabianie pieniędzy, to najłatwiejszy sposób na bankructwo. Niedawno 

poproszono mnie o wykonanie oceny marketingowej dla firmy wydawniczej, która istnieje od bardzo 

dawna. Firma sprzedawała wiele produktów, ale wydawało się, że nigdy nie posuwają się naprzód. 

Swój główny produkt, magazyn, promowali w formie prenumeraty, w której klient zapłacił za cztery 

egzemplarze, a piąty otrzymał za darmo. Na każdego abonenta firma traciła 10 dolarów, więc im więcej 

klientów przyciągało, tym gorsza stawała się ich sytuacja finansowa. Zdziwiłbyś się, ile firm sprzedaje 

produkty i usługi ze stratą, a oni nawet o tym nie wiedzą. 

#103. Monopole - ostateczna konkurencja 

Mam spore doświadczenie w pracy dla firm, które są monopolistami. Oznacza to w zasadzie, że nie 

mają konkurentów. Dla większości z nas to brzmi jak niebo. Możesz pobierać opłaty za to, co chcesz, 

obsługa klienta tak naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ klienci nie mają dokąd pójść, i dopóki istnieje 

zapotrzebowanie na produkt lub usługę, nie możesz się pomylić. Zgadnij jeszcze raz. Pod wieloma 

względami monopole zmagają się z najtrudniejszą konkurencją, jaka istnieje - z mitycznym 

konkurentem. Jednym z moich klientów była firma taksówkarska. Zapewniali świetną obsługę, 

samochody były doskonałe, kierowcy generalnie bardzo dobrzy, a czas oczekiwania na taksówki 

wynosił średnio tylko trzy minuty. Ale firma była celem licznych skarg i nie mogli zrozumieć, dlaczego. 

Na pozór ich biznes był naprawdę dobrze zarządzany, więc nie mogli zrozumieć, dlaczego zawsze 

wydawało się, że mają złą prasę w lokalnej gazecie. Głównym powodem było to, że ich klienci nie mieli 

innej firmy taksówkowej, z którą mogliby porównać ten biznes, więc porównali ich do idealnej 

mitycznej firmy taksówkowej. Ta mityczna firma taksówkarska nigdy się nie spóźnia, ceny zawsze będą 

niższe niż oczekiwano, samochody zawsze będą lepsze, a kierowcy będą wzorami doskonałości. Jeśli 

Twoja firma nie ma konkurencji, musisz dostarczać lepsze produkty i usługi niż firmy z wieloma 

konkurentami. Monopole to zupełnie nowa gra w piłkę i mając wybór, wolałbym raczej zmierzyć się z 

konkretną konkurencją,  wiem, że mogę prześcignąć mitycznego konkurenta, którego nie mam szans 

pokonać. 

#104. Naucz się delegować 



Większość małych firm ma kluczowy personel, taki jak właściciel lub kierownik. Ci ludzie, którzy powinni 

być u sterów biznesu, często zamiast tego są zalewani wymaganiami dotyczącymi ich czasu „pod 

pokładem”. Bardzo trudno jest iść do przodu w swojej firmie, jeśli ugrzęzłeś we wszystkich codziennych 

czynnościach. Jest to obszar, z którym często się zmagałem przez lata. Często łatwiej jest zrobić coś 

samemu, niż poświęcić czas na wyjaśnienie członkowi personelu, jak wykonać konkretną pracę, a 

następnie sprawdzić, czy została wykonana prawidłowo. Kiedy zacząłem obserwować ludzi 

odnoszących sukcesy w biznesie, z zaskoczeniem stwierdziłem, że chociaż ich dni są pełne, zwykle 

zaczynają i kończą pracę o rozsądnej godzinie. Mają wokół siebie silny zespół wsparcia. I nie marnują 

czasu na wykonywanie drobnych lub powtarzalnych prac, które mógłby wykonać ktoś inny. Zamiast 

tego poświęcają swoją energię i zasoby osobiste na podejmowanie decyzji, które pchną biznes do 

przodu. Przez lata jeździłem po całym mieście, podrzucając dokumenty moim klientom. Zanim się 

zorganizowałem, wsiadłem do samochodu, zawiózłem do siedziby klienta, zatrzymałem się i 

porozmawiałem, wykonałem kilka innych prac, a potem wróciłem do biura, spędzałem około godziny 

na każdy zrzut Zrobiłem. W typowym tygodniu wykonałbym prawdopodobnie do 15 dostaw, więc 

traciłem do 15 godzin tygodniowo tylko po to, aby zaoszczędzić kilka dolarów na opłatach kurierskich. 

Kiedy zdałem sobie sprawę, jak dużo mojego czasu marnuje się w ten sposób każdego tygodnia i że 

zamiast oszczędzać pieniądze przysyła mi bankructwo, szybko skorzystałem z usług kuriera. 

Delegowanie to umiejętność trudna do nauczenia i dla wielu osób taka, która nie przychodzi naturalnie. 

Jeśli jesteś jednym z nich, zdecydowanie polecam, abyś zrobił kurs lub przeczytał książkę o tym, jak 

delegować. Niektórzy z moich klientów uznali za szczególnie pomocne poproszenie swoich przyjaciół i 

współpracowników, którzy są dobrzy w delegowaniu, o wskazówki i porady. 

#105. Zostań rzecznikiem prasowym 

Rzecznikami prasowymi są osoby, z którymi kontaktują się media, gdy szukają komentarza w określonej 

sprawie. Na przykład, jeśli prowadzisz restaurację, a lokalna rada zmieni swoje przepisy dotyczące 

jedzenia na chodniku, lokalne gazety i stacje telewizyjne mogą zwrócić się do Ciebie jako właściciela 

restauracji, aby skomentować, w jaki sposób te zmiany wpłyną na Twoją firmę i branżę w ogólny. Jeśli 

chcesz zostać rzecznikiem swojej branży, po prostu wyślij swoje zdjęcie wraz z krótką biografią, 

opisując, kim jesteś i jakie kwestie możesz komentować, do lokalnych gazet, stacji radiowych i sieci 

telewizyjnych. Stawiając się w ten sposób jako „ekspert”, Twoja firma otrzyma dużo bezpłatnej 

reklamy, która doda Twojej firmie wiarygodności, a tym samym przyciągnie więcej klientów. Jeśli 

czujesz się nieswojo na myśl o przeprowadzeniu wywiadu radiowego lub telewizyjnego, możesz 

napisać listy do redaktora lokalnej gazety. Zdziwisz się, ile osób przeczyta listy do redakcji i po raz 

kolejny jest to sposób na uwiarygodnienie swojego biznesu. Rozwijanie firmy często polega na 

przezwyciężaniu lęków i upublicznianiu swojego imienia. 

#106.Spróbuj wygrać nagrodę dla swojej firmy 

Wiarygodność jest ważnym czynnikiem przy próbie nawiązania relacji z nowymi klientami. Ludzie 

muszą być przekonani, że Twoja firma jest dobra w tym, co robi, a ich zakup jest „bezpieczny”. 

Mówiłem o wykorzystywaniu referencji klientów jako doskonałym sposobie budowania wiarygodności, 

ale innym równie skutecznym narzędziem budowania wiarygodności jest zdobywanie nagrody. 

Większość firm nigdy nie zawraca sobie głowy uczestnictwem w konkursach, albo dlatego, że 

wypełnianie wniosków jest zbyt czasochłonne, albo dlatego, że czują, że nie mają szans na wygraną. 

Mocno wierzę, że warto poświęcić czas i wysiłek na udział, nawet jeśli nie sądzisz, że masz szansę na 

wygraną. Prosty proces wypełniania formularza aplikacyjnego da Ci obiektywny obraz Twojej firmy, 

który może być bezcenny. To prawie jak seria migawek Twojej firmy, pokazująca, jak się zaczęła, jak się 

rozwijała, co masz osiągnięte i jakie są Twoje plany na przyszłość. W rzeczywistości może stanowić 

prawdziwy strzał w ramię dla podupadającego biznesu, któremu brakuje kierunku. Jeśli masz szczęście 



wygrać nagrodę, upewnij się, że powiesz o tym wszystkim. Napisz informację prasową, powiadom 

swoich klientów, zapisz się na warsztaty, ogłoś nagrodę na swojej stronie internetowej i wspominaj o 

niej we wszystkich materiałach promocyjnych. Zwiększysz morale nie tylko swoje i pracowników, ale 

także morale swoich klientów. Jeśli brałeś udział w kilku konkursach i nie miałeś szczęścia, nie 

zniechęcaj się. Za każdym razem, gdy przygotowujesz zgłoszenie, będzie to łatwiejsze, a prawo średnich 

mówi, że im więcej razy wchodzisz, tym większe masz szanse na wygraną. Nie ma nic bardziej 

satysfakcjonującego niż powieszenie na ścianie certyfikatu uznania od kolegów z branży, aby wszyscy 

mogli go zobaczyć. 

#107. Nie pozwól, aby złe doświadczenia pozostawiły Cię znudzonym 

Każdy, kto jest w biznesie przez dłuższy czas, będzie mógł wyrecytować przerażające historie o 

pracownikach, księgowych, prawnikach, doradcach marketingowych, przedstawicielach handlowych, 

klientach i dziale podatkowym. Jest oczywiste, że jeśli prowadzisz biznes, po drodze będziesz mieć złe 

doświadczenia. Ważne jest to, jak radzisz sobie ze złymi doświadczeniami. Jeśli staniesz się zgorzkniały 

i pokręcony, odbije się to na twoich pracownikach i klientach. Zauważyłem, że wszyscy odnoszący 

sukcesy biznesowi ludzie mają bardzo pozytywne nastawienie. Możesz pomyśleć: „Znowu zaczynamy, 

kolejna z tych historii „myśl pozytywnie, a świat będzie twoją ostrygą”. No cóż, to prawda. Pozytywni 

ludzie odnoszą sukcesy. Z własnych doświadczeń mogę zaświadczyć o sile pozytywnego nastawienia. 

Od najmłodszych lat zdarzało mi się wiele gównianych rzeczy. Dorastałem jako sierota i mieszkałem w 

złych miejscach. Widziałem kilka szokujących rzeczy i przez lata robiono mi całkiem paskudne rzeczy. 

Miałem wybór: zagrać ofiarę i obwiniać świat za to, czego doświadczyłem, lub zaakceptować to, co się 

stało, uczyć się z tego, wybaczać ludziom i iść dalej. Wybrałem to drugie. Złe rzeczy nadal zdarzają się 

od czasu do czasu, ale generalnie są nieistotne w porównaniu z dobrymi rzeczami, które dzieją się w 

moim życiu. Chodzi o to, że aby dobrze prosperować w biznesie (i życiu), nie można być ofiarą i spędzać 

życia na obwinianiu innych. Pozytywni ludzie przyciągają do swojego życia dobre rzeczy. Zbyt wiele razy 

widziałem, jak to się dzieje, aby być przekonanym, że jest inaczej. Istnieje interesujący buddyjski 

pogląd, że ludzie, od których najwięcej uczymy się o nas samych io życiu, to ci, z którymi najtrudniej 

nam się radzić. Nasi przyjaciele i rodzina mają tendencję do akceptowania nas takimi, jakimi jesteśmy. 

Generalnie wybaczają i rozumieją, i raczej nie są naszymi najostrzejszymi krytykami, więc nie stanowią 

większego wyzwania. Ale weźmy pod uwagę niezadowolonego klienta, który jest wymagający i 

wściekły, szuka krwi. Musimy wykorzystać wszystkie nasze umiejętności ludzkie, aby dobrze poradzić 

sobie z sytuacją; musimy być spokojni i bardzo cierpliwi, kiedy tak naprawdę chcemy tylko powiedzieć 

tej osobie, żeby się wyszła. Innymi słowy, stawiają nas przed nimi wyzwania. Za każdym razem, gdy 

znajdziesz się w trudnej sytuacji, spróbuj wyciągnąć z niej naukę. Stawiając czoła wyzwaniom, Twoje 

umiejętności wzrosną i ostatecznie zwiększą Twoje szanse na rozwój Twojej firmy. 

#108. Nie trać dobrego klienta za kilka groszy 

Utrata klienta za kilka groszy to taka strata, że aż trudno uwierzyć, że zdarza się tak często, jak to się 

dzieje. Nie ma sensu przyciągać nowych klientów, jeśli nie możemy zatrzymać tych, których już mamy. 

Niedawno wynająłem wideo z mojego lokalnego sklepu wideo. Kiedy wróciłem do domu, było już 

późno w nocy i zdecydowałem, że zwinę się przed telewizorem i obejrzę film. Kiedy otworzyłem 

skrzynkę, okazało się, że zawiera ona niewłaściwy film. Całkowicie zniesmaczony położyłem się do 

łóżka. Następnego dnia zwróciłem film i poprosiłem o zwrot pieniędzy. Młoda kobieta, która mi służyła, 

powiedziała, że powinienem od razu do nich zadzwonić i powiedzieć, że film był niewłaściwy. Dlaczego 

miałbym to zrobić, nie jestem pewien, ale najwyraźniej była to „polityka sklepu”. Powiedziała, że będą 

musieli mnie obciążyć za film, bo mogłem go obejrzeć. (Więc teraz jestem kłamcą, a także trudnym 

klientem.) Zaznaczyłem, że nie miałoby znaczenia, gdybym zadzwonił poprzedniego wieczoru, 

ponieważ z pewnością nie zamierzam wsiadać do samochodu i wracać do sklep wideo w środku nocy, 



aby wymienić wideo. Sprzedawczyni sapnęła i sapnęła jeszcze trochę, a potem zapytała, czego się od 

niej spodziewam. Powiedziałem, że uważam, że nie powinienem płacić za film. Zaakceptowała to 

niechętnie. Następnie poprosiłem ją, aby sprawdziła moje dane, aby zobaczyć, ile filmów wynająłem 

od czasu, gdy zostałem członkiem. Jeszcze więcej sapiąc i sapiąc, sprawdziła komputer i powiedziała 

mi, że wypożyczyłem ponad 1000 filmów. (Oczywiście mam za dużo czasu!) To równało się prawie 6000 

dolarów opłat za wypożyczenie wideo, a Bóg wie ile w napojach i paczkach chipsów. Przyrzekłem sobie, 

że nigdy nie wrócę do tego biznesu i nie wróciłem. Zamiast przepraszać, dawać mi darmowy film i 

ogólnie uspokajać zdenerwowanego klienta, jeden sprzedawca kosztował tę firmę dobrego klienta. 

Gdzie jest w tym logika? Nie obwiniam nawet dziewczyny, która mi służyła - obwiniam kierownika firmy 

za posiadanie tak surowych i wyraźnie absurdalnych zasad. Nie trać z oczu długoterminowej wartości 

swoich klientów. Jeśli dojdzie do starcia o kilka kiepskich dolarów, bądź przygotowany na kompromis. 

#109. Miłej podróży 

Posiadanie, prowadzenie lub zarządzanie małą firmą jest wymagające. Możesz być ciągnięty w setkach 

różnych kierunków jednocześnie, a ciśnienie może czasami być przytłaczające. Łatwo jest wpaść w 

rutynę ciągłego myślenia z wyprzedzeniem i planowania na jutro, co jest ważne, ale czasami musisz się 

zatrzymać i zwrócić uwagę na to, gdzie jesteś teraz. Ludzie sukcesu często komentują, że podróż jest 

dla nich o wiele bardziej stymulująca i przyjemna niż faktyczne przybycie. Niektórzy nawet tracą 

zainteresowanie, gdy zbudują biznes do poziomu, na którym jest on wysoce dochodowy i dobrze działa, 

ponieważ wyzwanie zniknęło. Wszyscy możemy skorzystać na pamiętaniu o czerpaniu radości z 

podróży. Dobre czasy są tak samo ważne jak trudne czasy i łączą się, aby umieścić Cię tam, gdzie jesteś 

w tej chwili. Zamiast wciągać nogi do pracy i zagłębiać się w stertę dokumentów na biurku, poświęć 

kilka minut na pogawędkę z kimś, z kim zwykle nie masz czasu na rozmowę. Zapytaj ich o ich życie, o 

ich poglądy na biznes i dokąd zmierza, oraz czy podoba im się to, co robią. Sukces własnej firmy to 

jedno z najbardziej ekscytujących i satysfakcjonujących wyzwań, jakie człowiek może podjąć. 

Osiągnięcie sukcesu finansowego może zająć kilka lat, ale jak wskazano w innych rozdziałach tej książki, 

istnieje wiele innych sposobów mierzenia sukcesu. Ludzie biznesu, którzy odnieśli sukces, zdali sobie 

sprawę, że po drodze można czerpać wiele radości. 

#110 Nieustannie staraj się rozwijać swój biznes 

Dobrzy przedsiębiorcy są instynktownie zaangażowani w ciągłe doskonalenie i rozwijanie swojej 

działalności. Jednak łatwo jest popaść w rutynę, w której stajesz się tak zajęty robieniem tego, co 

robisz, że nie zauważasz, jak ściany zawalają się wokół ciebie. Kiedy w końcu masz szansę zatrzymać 

się i odetchnąć, zdajesz sobie sprawę, że miejsce rozpada się w szwach. Aby upewnić się, że Twoja 

firma stale się rozwija i ulepsza, może być konieczne wprowadzenie pewnych mechanizmów, które 

zachęcają do zgłaszania opinii i sugestii od pracowników i klientów. Podkreślając im, że jesteś 

zaangażowany w ulepszanie biznesu, przekonasz ich do dalszego przekazywania Ci informacji 

zwrotnych. Istnieje milion i jeden sposobów na ulepszenie prawie każdego biznesu. Najtrudniej jest 

wiedzieć, od czego zacząć. Sugeruję, abyś uczynił to zadanie łatwiejszym w zarządzaniu, tworząc 12-

miesięczny plan, w którym co miesiąc skupiasz się na jednym konkretnym aspekcie swojej działalności. 

Być może co miesiąc dokonasz tylko jednej znaczącej zmiany, ale przynajmniej zmierzasz we właściwym 

kierunku. 

#111 Otaczaj się ludźmi sukcesu 

To stary, ale smakołyk. Otaczaj się pozytywnymi, odnoszącymi sukcesy ludźmi, a niektóre z tego, co 

mają, odbiją się na Tobie. Z jakiegoś powodu ludzie sukcesu są przyciągani do innych ludzi sukcesu. Być 

może wynika to z wzajemnego szacunku. Oszuści i shonks również przyciągają się do siebie. Tam, gdzie 

to możliwe, otaczaj się zmotywowanymi i pozytywnymi ludźmi. Jeśli odkryjesz, że jesteś w grupie 



negatywnych ludzi, spróbuj zdystansować się od nich, aż staną się bardziej pozytywni lub zdecydujesz 

raz na zawsze, że nie potrzebujesz już ich negatywnej energii w swoim życiu. Sukces można mierzyć na 

wiele sposobów i z pewnością nie uważam sukcesu finansowego za jedyne kryterium. Spotkałem wielu 

ludzi sukcesu finansowego, którzy są podli i nieprzyjemni, i zawsze szukają kogoś, na kim można by 

zarobić. Ludzie sukcesu, o których mówię, to ci, którym udaje się pogodzić intensywne życie zawodowe 

i domowe z pozytywnym nastawieniem, lub ci, którzy robią to, co mówią, że zamierzają. Staraj się 

przebywać wśród ludzi, którzy działają w biznesie od jakiegoś czasu i zdołali przetrwać i prosperować, 

zachowując poczucie humoru i pasję do tego, co robią. Jeśli nie znasz takich osób, dołącz do kilku 

organizacji, które organizują funkcje sieciowe lub spotkania biznesowe i zacznij szukać ludzi do 

naśladowania. Mój przyjaciel niedawno założył klub o nazwie The Abundance Club. Tworzy go grupa 

ludzi, którzy podzielają podobne przekonania o naturze sukcesu i autentyczną pasję do dzielenia się 

pozytywną energią i przemyśleniami z innymi członkami grupy. Dlaczego nie założyć własnego klubu i 

powitać tylko osoby z pozytywnym nastawieniem i chęcią odniesienia sukcesu w tym, co robią? 

#112. Poznaj swojego menedżera banku 

To świetna wskazówka, którą proponowali mi niektórzy z moich starszych klientów, którzy są 

przyzwyczajeni do robienia interesów na uścisku dłoni. Wraca do czasów, kiedy menedżer banku 

naprawdę miał duży wpływ na życie biznesowe. Oczywiście większość wniosków o finansowanie jest 

obecnie przetwarzana przez komputery; jednak nadal jest tak samo ważne, aby poznać menedżera 

swojego banku dzisiaj, jak 50 lat temu. Menedżerowie banków to zapracowani ludzie, więc poznaj ich 

, bo rozmowa może być trochę trudna. Proponuję umówić się na rozmowę z kierownikiem banku o 

Twojej firmie i Twoje potrzeby finansowe. Jeśli nie możesz ich zobaczyć, napisz do nich list, 

przedstawiając się i wyjaśniając trochę o swojej firmie. W końcu się spotkasz i będziesz mógł pracować 

nad rozwojem relacji z nimi. Wspierający menedżer banku, który śledzi rozwój Twojej firmy, może być 

silnym wsparciem, gdy czasy stają się trudne, a banki jeszcze trudniejsze. Jak każdy związek, wejdź w 

niego z otwartym umysłem i jasnym celem. 

#113. Spraw, aby Twoja firma była przyjazna dla środowiska 

Wszyscy mamy do odegrania rolę w zwiększaniu liczby przedsiębiorstw przyjaznych dla środowiska - w 

końcu zamierzamy być w pobliżu , a ja na przykład chciałbym, aby planeta była w jak najlepszym stanie, 

kiedy na niej jestem. Oto kilka sposobów, w jakie wszyscy możemy pomóc: 

• Włącz wszystkie światła na wyłącznikach czasowych lub przynajmniej upewnij się, że ostatnia osoba 

poza biurem wszystko wyłączy. 

• Wyłączaj peryferyjne urządzenia biurowe, takie jak kserokopiarki i drukarki na koniec każdego dnia. 

• Umieść w toaletach znaki zachęcające personel do oszczędzania wody. 

• Upewnij się, że żadne zanieczyszczenia nie przedostaną się do kanalizacji. 

• Upewnij się, że wszystkie pojazdy firmowe są dobrze utrzymane. 

• W miarę możliwości poddaj recyklingowi — papier, wkłady do drukarek, szklane słoiki, stare meble i 

tak dalej. 

Teraz są konsultanci ds. ochrony środowiska, którzy przyjdą do Twojej firmy i określą sposoby, dzięki 

którym możesz stać się bardziej przyjazny dla środowiska. Zasadniczo przeprowadzają audyt i wydają 

zalecenia, które będą miały pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i saldo Twojego banku. Na 

przykład zmiana rodzaju używanych żarówek może mieć ogromny wpływ na wyniki finansowe pod 

koniec roku, podobnie jak zachęcanie do lepszego wykorzystania wody i energii. Uważam, że ważne 



jest, aby być bardziej świadomym i przyjaznym dla środowiska, a nie tylko gołosłownym. Drukowanie 

papeterii firmowej na papierze z recyklingu może kosztować kilka centów więcej, ale pomyśl o 

korzyściach dla planety. Podobnie jak wszystkie filozofie firmy, praktyki świadome dla środowiska 

muszą być generowane od góry i zachęcane do przenikania przez organizację. Ilość odpadów 

generowanych przez większość firm jest niesamowita. Kiedyś mój klient musiał zamawiać 10 000 

arkuszy papieru miesięcznie, ponieważ nie miał zainstalowanego systemu recyklingu papieru. 

Komunikacja międzybiurowa to kolejny obszar, w którym można marnować papier i artykuły biurowe. 

Wszystko, co normalnie trwa ,naprawienie tej sytuacji polega na dokonaniu przeglądu praktyk pracy i 

wprowadzeniu kilku systemów, które czynią przyjazne dla środowiska praktyki pracy normą, a nie 

wyjątkiem. Kupując nowy sprzęt biurowy, jak często pytasz o klasę energetyczną sprzętu? Jeśli jesteś 

jak większość ludzi, nie jest to główny czynnik podczas dokonywania zakupu – ale dlaczego nie 

oszczędzać energii i jednocześnie nie obniżać rachunków za energię? Przeprowadzając samodzielnie 

prosty audyt, jestem pewien, że będziesz w stanie zidentyfikować wiele sposobów, dzięki którym Twoja 

firma może stać się bardziej przyjazna środowisku. Istnieje wyraźny związek między przetrwaniem 

biznesu a byciem dobrym obywatelem korporacyjnym. Wierzę, że będąc odpowiedzialnym, zostaniesz 

nagrodzony w inny sposób. 

#114. Spraw, aby Twoja firma była dobrym miejscem do pracy 

Przez lata przeprowadzono wiele badań podkreślających korzyści płynące z posiadania dobrego 

środowiska pracy. Im lepsze miejsce pracy, tym wydajniejszy personel i bardziej zadowoleni klienci, a 

więc tym więcej klientów przyciągasz. Dobre miejsce pracy oznacza, że Twoje biuro lub sklep jest 

zawsze czysty i schludny, Twój sprzęt jest najlepszy, na jaki Cię stać, oświetlenie jest efektywne, w 

recepcji są świeże kwiaty, powietrze pachnie świeżo i tak dalej. Nawet coś tak prostego, jak dostępność 

dobrej kawy, robi różnicę. Najwspanialszym elementem, który moi pracownicy wnoszą do naszego 

biura, jest poczucie zabawy i przyjemności. Każdy dzień wypełniony jest śmiechem, a relacje z naszymi 

klientami są fantastyczne. Żartujemy, żartujemy sobie nawzajem i ogólnie zachęcamy do dobrej 

zabawy. Oczywiście nie każdego dnia jest usłane różami czy noc w cyrku; ale ogólnie śmiejemy się 

bardziej niż płaczemy, a każdy, kto z nami pracuje lub odwiedza naszą firmę, zawsze komentuje, jak 

fajnie się to bawi i jak wspaniała jest atmosfera. Poświęcamy dużo czasu, pieniędzy i energii na to, aby 

nasze biuro wyglądało bardzo atrakcyjnie, a nasza duma z tego pokazuje. Uważam też, że 

przyciągnęliśmy dużo biznesu, bo mamy takie atrakcyjne biuro. Wszyscy od czasu do czasu trochę 

wpadamy w siebie. Śmianie się i spędzanie czasu tylko po to, by cieszyć się dniem, może przynieść tylko 

korzyści Twoim pracownikom i klientom. Spraw, aby Twoja firma była przyjemnym miejscem pracy, a 

wszyscy na tym skorzystają. Jeśli Twoje miejsce pracy wydaje się być wypełnione ponurymi twarzami i 

brzydkimi zapachami, może dzisiaj nadszedł dzień, aby dokonać przeglądu. 

#115 Naucz się zarządzać swoim czasem 

Jednym z największych problemów, z jakimi boryka się większość małych przedsiębiorców, jest brak 

czasu. Jest więcej codziennych czynności, które wymagają Twojego czasu, a gdy Twoja firma będzie się 

rozwijała i odnosiła większe sukcesy, zapotrzebowanie na Twój czas będzie jeszcze większe. Przez wiele 

lat zmagałem się z zarządzaniem czasem, ponieważ trudno mi było powiedzieć ludziom „nie”. W 

rezultacie miałem problemy z wykonaniem mojej pracy. Miałem trudności z opłaceniem czynszu, 

ponieważ wykonywałem dużo pracy za darmo. A co najgorsze, ucierpiało moje życie osobiste, 

ponieważ musiałam tak ciężko pracować, aby wypełnić swoje zobowiązania wobec ludzi, którym nie 

mogłam powiedzieć „nie” przede wszystkim, z którymi nie miałam zbyt wiele czasu do spędzenia moi 

bliscy. Oczywiście wszystko było bardzo nie tak i potrzebne były drastyczne zmiany. Uznałem, że muszę 

rozwinąć znacznie lepsze umiejętności zarządzania czasem. Praca w weekendy, aby nadrobić czas, 

który marnowałem w ciągu tygodnia, nie była zabawna. Ponieważ pracowałam w weekendy, nigdy nie 



miałam dobrej przerwy, więc zawsze byłam zmęczona, ucierpiały moje relacje osobiste, a moje zdrowie 

nie było tak dobre, jak powinno. Mój nowy plan zarządzania czasem oznaczał, że nie wolno mi było 

pracować w weekendy (chyba że był bardzo dobry powód, na przykład wyprawa wędkarska w środku 

tygodnia, która wymagała wcześniejszego posprzątania biurka). Nauka efektywniejszego zarządzania 

czasem może mieć bardzo głęboki wpływ na Twoje życie i biznes. Dostępne są doskonałe książki na 

temat zarządzania czasem, a także świetne kursy i seminaria szkoleniowe. Zapytaj znajomych i sieć 

biznesową, czy mogą polecić konkretną książkę lub kurs. 

#116. Nie bój się być niekonwencjonalnym 

W sposobie prowadzenia firmy łatwo jest stać się nudnym i nudnym. Czy zauważyłeś, że wszystkie 

gabinety lekarskie i praktyki księgowe wyglądają tak samo? Czemu? Bez wątpienia istnieje czynnik 

wiarygodności - który moim zdaniem jest ważny. Twoja firma powinna wyglądać profesjonalnie, ale 

nie ma nic złego w wyglądzie części, a także dodawaniu indywidualnych akcentów. Twoja firma musi 

wyróżniać się z tłumu, jeśli ma mieć jakiekolwiek szanse na przetrwanie. Bycie nietuzinkowym i 

niekonwencjonalnym może często przynieść rewelacyjne rezultaty – to tylko kwestia odwagi, by 

spróbować. To bardzo nowoczesny świat, a klienci są bardziej doświadczeni niż kiedykolwiek wcześniej. 

Zaimponuj im, spraw, by rozmawiali o Twojej firmie, a odniesiesz sukces. 

#117. Czytaj tyle, ile możesz 

Mamy szczęście, że żyjemy w czasach, gdy książki i czasopisma są łatwo dostępne, ogólnie dostępne i 

bardzo szczegółowe. Jeśli masz problem z jakimś konkretnym aspektem swojej działalności lub ogólnie 

swojego życia, istnieje szansa, że istnieje wiele bardzo dobrych książek oferujących trafne porady i 

praktyczne rozwiązania. Dużo czytam. Często nie wiadomo, co zrobić ze wszystkimi informacjami 

zawartymi w książkach, ale uważam, że jeśli uda mi się wyłapać jeden lub dwa dobre pomysły z danej 

książki, to jest ona warta wiele razy więcej. Ta sama zasada dotyczy czasopism branżowych i innych 

publikacji, które są specyficzne dla Twojej branży. Mogą być bardzo cennym źródłem informacji. Po 

kilku latach subskrypcji publikacji branżowej przekonasz się, że skompilowałeś świetną bibliotekę 

istotnych informacji. Jeśli nie masz czasu na czytanie, rozważ zakup książek na taśmie. To oczywiście 

działa dobrze, jeśli spędzasz dużo czasu w samochodzie lub podróżując pociągami lub samolotami. 

Coraz więcej publikacji ukazuje się w tym formacie, dzięki czemu możesz korzystać z najnowszych 

informacji bez wpadania w napięty harmonogram. 

#118. Wytrwaj, wytrwaj, wytrwaj 

Nie ma nic bardziej frustrującego niż to, że ludzie mówią ci, że dobre rzeczy wymagają czasu, a 

cierpliwość jest cnotą. Niemniej jednak w biznesie czas wydaje się mieć rzeczywisty wpływ na to, czy 

odniesiesz sukces; dlatego moja rada brzmi: wytrwaj, wytrwaj, wytrwaj. Ludzie sukcesu w biznesie są 

na ogół wytrwali, przygotowani do podejmowania ryzyka i gotowi do wytrwania. Wydaje się, że niemal 

instynktownie rozumieją, że jeśli zrobią wszystko dobrze, biznes ostatecznie odniesie sukces; to tylko 

kwestia czasu. Wytrwałość jest również niezbędna w codziennych kontaktach z pracownikami, 

klientami i dostawcami. Nie wszyscy myślą tak, jak ty, a niektórzy ludzie potrzebują więcej czasu niż 

inni, aby odebrać rzeczy. Staraj się być cierpliwy i miej oko na „duży obraz”. Widziałem wielu ludzi 

biznesu, którzy skakali od pomysłu do pomysłu, od schematu do schematu, nie robiąc tak naprawdę 

żadnego interesu, który założyli. Często rezygnują i przechodzą do następnej rzeczy, gdy firma zaczyna 

działać. Niektórzy ludzie sabotują się nawet z podświadomego strachu przed sukcesem. Mogą 

zrezygnować z pracy w momencie, gdy mają awans, lub sprzedać swój biznes, gdy zaczyna się 

rozkwitać, a ich ciężka praca zaczyna się opłacać. Jeśli to brzmi jak ty, być może nadszedł czas, aby 

przejrzeć swoją strategię i być może udać się do kogoś po poradę. Cierpliwość, wytrwałość i pewność, 

że robisz to, co jest dobre dla Twojej firmy, pomogą Ci przetrwać i prosperować. 



#119. Bądź otwarty na pomysły, sugestie i rekomendacje 

Fakt, że czytasz tę książkę, wskazuje, że jesteś otwarty na nowe i innowacyjne pomysły. Bycie 

elastycznym jest kluczem do przetrwania. Zawsze jestem pod wrażeniem kontaktów z odnoszącymi 

sukcesy i doświadczonymi ludźmi biznesu, którzy są całkowicie otwarci na nowe pomysły, sugestie i 

rekomendacje. Na drugim końcu skali jestem zdumiony, jak ograniczeni są niektórzy właściciele firm i 

operatorzy. Chodzi o robienie tego po swojemu lub autostradę, która nie tworzy środowiska 

sprzyjającego kreatywności i inspiracji, a ostatecznie sukcesu. Utrzymanie otwartego umysłu w 

biznesie może być czasami trudne. To coś, nad czym wielu z nas musi ciężko pracować, podczas gdy 

inni wydają się być ciągle otwarci na nowe pomysły. Inteligentni operatorzy biznesowi zawsze pytają 

innych ludzi, co myślą. To tak, jakby prowadzili trwającą akcję badania rynku, mającą na celu zebranie 

jak największej ilości informacji i jak największej liczby opinii, aby sprawdzić, czy są na dobrej drodze. 

Przetrwanie w biznesie polega na byciu otwartym i wystarczająco inteligentnym, aby słuchać myśli, 

pomysłów i sugestii innych ludzi. Stworzenie środowiska pracy, które zachęca innych ludzi, w tym 

pracowników, partnerów biznesowych i klientów, tylko pomoże Twojej firmie. Zainstalowanie 

prostego pudełka z sugestiami to dobry początek. 

#120. Spędź kilka godzin tygodniowo surfując po Internecie 

Informacja zwiększa Twoje szanse na przeżycie, a nie ma lepszego miejsca na znalezienie informacji niż 

Internet. Zdecydowanie zalecam, abyś każdego tygodnia znalazł czas poza napiętym harmonogramem 

i surfował po Internecie. Poświęć tyle czasu, na ile możesz realistycznie sobie pozwolić i pozwól, aby 

Internet zabrał Cię tam, gdzie chce. Skorzystaj z kilku linków i kliknij na banery reklamowe. W sieci jest 

tak dużo informacji, że jedynym ograniczeniem jest ilość czasu, który masz do dyspozycji. Jako 

konsultant ds. marketingu przeszukuję Internet w poszukiwaniu nowych i innowacyjnych pomysłów, 

które mogę wykorzystać dla moich klientów, a są ich dosłownie tysiące, bezpłatnie dostępnych, 

gotowych i czekających, aż ktoś przyjdzie i je pobierze. Każda grupa branżowa jest w jakiś sposób 

reprezentowana w Internecie. Dlatego zawsze dobrze jest odrobić pracę domową na temat tego, co 

robią Twoi rówieśnicy i konkurencja. Niektóre z najlepszych witryn, jakie widziałem, zostały stworzone 

przez małe, innowacyjne firmy, więc nie ograniczaj wyszukiwania do większych organizacji, których 

witryny są czasami konserwatywne i niewygodne w nawigacji. Jeśli w ogóle chcesz dowiedzieć się 

informacji na jakikolwiek temat, gdzieś w Internecie będzie ona dostępna. Informacje to potężny zasób 

biznesowy, więc spędzanie czasu na znajdowaniu informacji, które można wykorzystać, jest 

absolutnym atutem każdej firmy. Nie spiesz się, trzymaj się z daleka od nieproduktywnych, 

marnujących czas witryn i pozwól, aby Internet nauczył Cię, jak być lepiej wyposażonym, aby rozwinąć 

działalność. 

#121. Opracuj własną instrukcję obsługi 

Wielu mniejszych operatorów biznesowych uważa, że kompilacja instrukcji operacyjnej nie jest 

konieczna ani odpowiednia. Moim zdaniem małe firmy mogą skorzystać co najmniej tyle samo z 

posiadania instrukcji operacyjnej, co większa firma. Instrukcja operacyjna po prostu opisuje, jak działa 

Twoja firma. Obejmuje to, co należy zrobić rano otwierając lokal, jak należy ubrać personel, jak 

rozpatrywać reklamacje klientów, gdzie zamówić różne towary i produkty, politykę firmy dotyczącą 

prywatnego korzystania z urządzeń do pracy, takich jak telefon, zwroty zasady i prawie wszystko, co 

jest istotne dla codziennej działalności firmy. Instrukcje operacyjne powinny być regularnie 

aktualizowane. Z tego powodu najlepiej przechowywać je w folderze, w którym można dodawać i 

usuwać strony. Informacje muszą być napisane bardzo prostym, prostym językiem, najlepiej w formie 

listy. Inną ważną częścią instrukcji operacyjnej jest rozdział dotyczący postępowania w sytuacji 

awaryjnej. Co powinni zrobić Twoi pracownicy, jeśli rano odblokują firmę i odkryją, że została 



włamana? Albo jaka jest procedura w razie wypadku? W czasach kryzysu bardzo uspokajające jest 

posiadanie planu krok po kroku, z którego każdy może skorzystać. Instrukcje operacyjne powinny 

również zawierać listę numerów kontaktowych i alternatyw, określającą, z kim i kiedy należy się 

skontaktować oraz co zrobić, jeśli nie można skontaktować się z określoną osobą. Innym ważnym 

punktem w instrukcjach operacyjnych jest upewnienie się, że wszyscy wiedzą, gdzie to jest i że 

wszystkie odpowiednie osoby je przeczytały. Jeśli pojawi się kryzys i ludzie przeszukują pudła, próbując 

znaleźć folder, jest to strata czasu. Posiadanie instrukcji operacyjnej pokazuje również, że jesteś 

zorganizowany i profesjonalny oraz daje pracownikom i klientom zaufanie do Twojej organizacji. 

Zwiększ swoje szanse na przeżycie, opracowując prostą, ale funkcjonalną instrukcję obsługi, a 

następnie upewnij się, że wszyscy ją przeczytali i wiedzieli, gdzie ją znaleźć. 


