ODCINEK 5
Branża szkoleniowa padła?
Czołem PODTLENKOWICZU!
Dziś kolejny odcinek naszego podcastu z udziałem inspirującego gościa ze świata
biznesu, rozwoju osobistego i kreatywności. Łukasz „Luke” Kuciński to wykładowca
akademicki, współtwórca HUMAN FACES, właściciel BIZNES PULS, fan biegania,
trener FACET5 i po prostu świetny FACET zarówno do rozmowy jak i współpracy.
Pogadaliśmy:
- O tym czy można żyć ze szkolenia ludzi podczas gdy nie można się z nimi
spotykać?
- Czy czas to najważniejsza waluta?
- Jak zorganizować pracę w małym przedsiębiorstwie?
Odpowiedzi na te i pochodne pytania w materiale AUDIO ;)

Daniel Marczak
CZŁOWIEK ORKIESTRA

Jak już wiecie celem nadrzędnym naszego podcastu jest
dzielenie się wiedzą, która może się przydać praktycznie
każdemu.
Nasz gość, Łukasz Kuciński poruszył naprawdę ciekawe
aspekty prowadzenia biznesu i sprzedał nam kilka tricków
oraz narzędzi, którymi chcemy się z Tobą podzielić.

1. NOWE NARZĘDZIA = NOWE MOŻLIWOŚCI

Wystarczy tylko podnieść wzrok i nieco się rozejrzeć za nowymi możliwościami,
nowymi narzędziami w szczególności takimi dostępnymi w Internecie za darmo.
Dzisiaj wiele ﬁrm szkolących prowadzi swoje spotkania przez przeróżne aplikacje jak
np. Zoom. Niektórzy postanowili postawić na reorganizację swojej pracy tak jak
Łukasz, który w czasie pandemii stworzył niemal od zera Kancelarię Kryzysową.

2. CZAS TO WALUTA, KTÓREJ JUŻ NIE ODZYSKASZ

Zapewne znane Ci jest powiedzenie „Czas to pieniądz”. Nie chcemy rozważać, nad
słusznością tego stwierdzenia, jednak to co pewne to fakt, że czas w porównaniu do
innych walut jest nieodzyskiwalny. W tym przypadku nie jesteśmy w stanie
odzyskać kapitału który już sporzytkowaliśmy. Jest to budżet który dostajemy raz na
całe życie i musimy nauczyć się go oszczędzać oraz dobrze nim dysponować.
Tutaj z pomocą nadchodzą narzędzia o których wspomniał Łukasz:
a) Kartka i długopis - tak stare rozwiązanie, a tak bardzo niezawodne. Możemy
zebrać wszystkie swoje myśli, plany, projekty w jedno miejsce. Sporządzić priorytet
zadań, poprzez określenie ważności czynnośc
Sprawdź
- Aplikacja Asana
- Poradnik: Program do zarządzania zadaniami
Sprawdź
- Aplikacja Trello
- Poradnik: Trello dla początkujących
Sprawdź
- Aplikacja Monday
- Prezentacja aplikacji Monday

3. ZASTANÓW SIĘ, CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ?

Może są rzeczy których do tej pory nie robiłeś, a na których możesz zarobić!
Dzięki aktualnej sytuacji masz zapewne choć trochę więcej wolnego czasu, nie trać
go, inwestuj, w Siebie, w rozwój ﬁrmy, w nowe pomysły, idee, rozwijaj się!
Ze sprzedażą trzeba wyjść aktywnie do klienta. Na przykładzie hotelu, w czasach
przeszłych klienci hotelu sami zgłaszali się, bookowali pokoje, dzwonili, przyjeżdżali,
ale czy teraz również tak będzie? Niekoniecznie. Nie możesz czekać na klienta,
musisz wyjść mu na przeciw i pokazać mu, że jesteś w stanie zaspokoić jego wszelkie
potrzeby. Przykładem z naszej branży jest np. Serwister.pl

Dzięki za uwagę, do usłyszenia w
kolejnym odcinku ;)
Daniel Marczak - człowiek orkiestra

