
Desatero 
pro podnikání

Mějte rádi produkt či službu, 
které nabízíte

Podnikejte v oboru, 
pro který máte nadšení. 

Zákazníka nejlépe přesvědčíte, 
když skutečně věříte v produkty nebo služ-

by, se kterými přicházíte.

Buďte vytrvalí

Váš podnikatelský záměr nemusí vyjít hned. 
Vytrvejte. 

Když budete dělat svou práci s láskou, 
zákazníci si vás najdou. Poznávejte potřeby 
a očekávání zákazníků a přizpůsobte jim 

svou nabídku.

Buďte systematičtí 
a profesionální

Mějte obchodní strategii, 
veďte si evidenci prodeje, plánujte si 

schůzky. Když něco nevíte, nebojte se říci: 
„Nevím, ale zjistím to.“ 
Zakládejte si na tom, 

že se chováte korektně a jako „profík“.

Vždy dělejte něco navíc

Získávejte nové kontakty, 
nacházejte důvody ke spolupráci, 

ptejte se na hodnocení (můžete se zlepšit), 
pomáhejte komunitě, vyvíjejte se; 

učte se od ostatních a nepřestávejte 
hledat nové tipy.

Váš zákazník je důležitý, 
dejte mu to najevo

Pokud má zákazník pocit, že u vás 
dostal něco navíc, máte vyhráno. 

Nemusí to být nic složitého, 
stačí dobrá rada, služba, doporučení

či drobný dárek.

Stále mějte sny, 
na papír dejte své krátkodobé 

i dlouhodobé cíle
Veďte si záznamy o svých snech 

a představách. Sepište si cíle: 
„jaké výsledky chci mít za rok a za pět let“ 

a „jaká je má nejvyšší meta“. 
Ujasněte si, co vše budete potřebovat, 

abyste své cíle splnili.

Zvažte, jak budete propagovat 
svůj produkt či službu

To, co nabízíte, je jedinečné právě proto, 
že to nabízíte vy. 

Při propagaci byste vždy měli vystupovat 
jednotně, aby si vás zákazníci zapamatovali. 

A využívejte speciální akce, zákazníci 
je zkrátka mají rádi.

Vymýšlejte zlepšení, 
nabízejte novinky a kvalitu

Stále svou nabídku rozvíjejte. 
Svět jde rychle dopředu, a chcete-li být 
v podnikání úspěšní, musíte s dobou 

držet krok. Nikdy ale neupřednostňujte 
kvantitu na úkor kvality.

Řiďte svůj čas 
a užívejte si života

Každý profesionál by měl umět řídit 
vlastní čas. To znamená nejen přijít včas 
na každou schůzku, ale také udělat si 

volno a odreagovat se. 
Objevujte nové věci a přemýšlejte o tom, 

co vás motivuje.

Pěstujte si intuici

Intuice vám pomůže v rozhodnutí, 
které věci vyzkoušet 

a kterým činnostem věnovat svou energii. 
Při vylepšování svého podnikání 

se bez intuice neobejdete.


