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¼udskos� – k¾úè k úspechu 

Skutočné strategické plánovanie je rozmýšľanie

o budúcnosti a hľadanie udržateľnej konkuren-

čnej výhody. Dobre urobená obchodná stratégia

sa začína strategickými myšlienkovými pochodmi:

1. Identifikujte silné a slabé stránky tak svojho

podniku, ako aj konkurencie.

2. Identifikujte príležitosti i ohrozenia pre váš pod-

nik i pre konkurenciu.

3. Vyhodnoťte minulé i súčasné stratégie s ohľadom

na to, kam sa ako organizácia chcete dostať.

4. Identifikujte strategické problémy v krátko-

dobej i dlhodobej perspektíve.

5. Zostavte zoznam podnikových schopností a ob-

medzení.

6. Popíšte a ohodnoťte finančné zdroje a obme-

dzenia.

Je prekvapivé, ako málo podnikov skutočne do-

káže popísať svoje skutočné prednosti na trhu.

Obvykle vymenujú jednu-dve, ale je dôležité

pozrieť aj pod povrch. Keď hľadáte svoju kon-

kurenčnú výhodu, skúste nasledovné:

�� identifikujte nasilnejší prvok svojho podniku a je-

ho hodnototvorného reťazca

��určite tú vec, ktorú robíte lepšie ako ktorýkoľ-

vek z vašich konkurentov.

Potom sa sústreďte na tvorbu stratégie. V svojej mi-

nimalistickej verzii musí obsiahnuť nasledovné:

1. víziu toho, kto budú vaši budúci zákazníci

2. víziu toho, čo budú potrebovať, založenú na ich

dnešnom nasmerovaní

3. víziu toho, kto budú vaši budúci konkurenti

4. stratégie, ako diferencovať vaše produkty a služ-

by od súčasných i budúcich produktov a slu-

žieb konkurencie.

Odporúčanie pre manažérov: Skúste robiť svoje

osobné strategické plánovanie aspoň raz týžden-

ne, napríklad 1 hodinu. Počas tejto hodiny nezdví-

hajte telefóny, nenechajte sa rušiť, ale skúmajte

svoju viditeľnú budúcnosť (to z nej, čo sa dá pred-

vídať). Pýtajte sa, čo budú vaše najbližšie pro-

blémy, a vytvorte si stratégiu, ktorá nedopustí,

aby vznikli. Budete prekvapení, koľko sa toho s ča-

som naučíte predvídať!

Druhé odporúčanie: Prestaňte sa baviť informá-

ciami, posuňte sa k zdieľaniu poznatkov! V bu-

dúcich piatich rokoch podľa prognóz bude väčši-

na hodnotovej tvorby spočívať v premieňaní dát

a informácií na poznatky a poznatkov na pokro-

kové produkty a služby. Dnešné podniky však

odmieňajú ľudí za ich expertízu – za to, že si

chránia svoje poznatky a nezdieľajú ich. Toto sa

musí zmeniť. Poznatky sú pre vás informácie,

ktoré sa dajú na niečo premeniť a tvoria touto

premenou hodnotu. Tak sa spýtajte: kde sa nachá-

dzajú poznatky vášho podniku? A ako ich dostať

z hláv konkrétnych ľudí do podoby, ktorú bude

môcť použiť hocikto v podniku? Pretože v tom

spočíva vaša sila; nie v technológii, ktorú nájdete

na trhu a ktorá vám bude spravovať poznatky – ak

sa k nim dostanete...

Toto je tip, ktorý nepočujete každý deň: Nabudúce, keď sa budete snažiť

nadviazať so zákazníkom smalltalk, ukážte svoju ľudskú zraniteľnosť!

„Experti na smalltalk tvrdia, že pri prvom kontakte by ste sa mali vystríhať

prílišnej dôvernosti, ale mýlia sa,“ tvrdí tréner a konzultant Keith Ferrazzi.

Sám sa raz dostal do situácie, keď sa mal predviesť v tom najlepšom svetle,

ale v ten deň musel absolvovať koniec jedného vzťahu a tak pri večeri poro-

bil všetky chyby, pred ktorými dovtedy v tréningoch vystríhal. Len čo na

očiach spolusediacich pri stole zbadal, že ich stráca, ospravedlnil sa a vy-

svetlil, aký ťažký deň mal a prečo. Konverzácia sa okamžite rozprúdila.

Rezervovaní, zošnurovaní manažéri začali rozprávať o svojich problémoch

so vzťahmi, večera dopadla veľmi dobre a mnohí z nich sú dnes jeho verní

klienti. A za ten úspech môže jeho momentálna zraniteľnosť!

Takže ako na to? Najprv signalizujte prístupnosť – srdečným úsmevom, dob-

rým a vyváženým očným kontaktom, otvorením tela voči partnerovi. Naučte

sa dotýkať ľudí (napr. na lakti) – je to veľmi silný nástroj! Počúvajte a pri-

spôsobte svoj konverzačný štýl partnerovi. A hlavne zabezpečte, že máte čo

povedať. Je dobré, ak máte nejaké hobby alebo niečo, v čom ste zanietení a čo

vám umožňuje rozprávať pútavé príbehy. Len si dajte pozor, aby ste si ne-

uzurpovali celú konverzáciu! Ferrazzi: „Podeľte sa o svoje nadšenie, ale ne-

robte z neho kázeň.“

V dnešnom hektickom svete často vytláčame úvahy o stratégii do

ďalekej budúcnosti. Pritom nikto nepochybuje o potrebe strategických

plánov. Problém nie je ani v čase potrebnom na strategické plánovanie

– ale v tom, že dnešný model strategického plánovania je len formou

finančného plánovania a sústreďuje sa primárne na túto oblasť.

Tvorba stratégie pre
budúcu výnosnos�
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