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5 trik  jak nemít as

St žujete si neustále na nedostatek asu? Pat í témata jako Nestíhám, Mám jen 2 ruce nebo Nevím, kde
mi hlava stojí p i rozhovorech s Vaším partnerem, d tmi, kolegy nebo klienty mezi ta nejoblíben jší?
Máte na konci pracovního dne pocit, že jste zase nic neud lali a p itom se v bec nezastavili? Tak te
dále.

Time management je mantrou moderního lov ka. A p itom není tak tajemný a nedosažitelný, jak by se
podle názvu zdálo. Vaše kade nice nebo zuba  jsou brilantními organizátory svého asu. A nemají na to
školy, neabsolvovali žádná drahá školení. Nev íte? Prove te jednoduchý test: zavolejte vašemu zuba i
a objednejte se na b žnou, preventivní prohlídku vašeho chrupu. Jaký termín vám dentista nabídl? Kdy
se vám m že nejd íve v novat? Pokud je dobrý, tak to bude s nejv tší pravd podobností tak za 2 týdny.
A pokud je skv lý, p ijde na vás ada nejd íve za m síc. A práv  proto, že je váš zuba  tak dobrý a vy si
nechcete hledat n koho jiného, klidn  si ten m síc po káte.

Jak to d lá, že má dojednané sch zky na týdny dop edu? Chcete to mít taky tak? Nau te se nemít as!
Tady je 5 trik , jak toho dosáhnout:

1. Diá   – p ítel lov ka. Nepoužíváte diá  nebo nespolupracujete s outlookem? Za te. Zapište si
první sch zku s klientem a užijte si ten skv lý pocit – práv  jste si za ali organizovat as! Zapisujte
všechno – návšt vu léka e, odvoz syna do školy v p írod , badminton. Nebudete-li si organizovat Váš
as vy sami, bude vám jej organizovat n kdo jiný.

2. Bu te vzácní. Nau te klienty respektovat váš diá . Když se do n j nedostanou, ví, že na n  nebudete
mít as. Jste p ece prvot ídní poradci a máte tolik klient ! Nau te je si rezervovat místo ve vašem
kalendá i. V pond lí dopoledne vy izujete formality (t eba vystavení karty), úterý máte zasv cené na
akvizici nových klient . Takže když bude váš klient chtít vym nit kartu, ví, že se s vámi musí domluvit
na pond lí.

3. Rozplánujte si den. Ráno v nujte p t minut rekapitulaci úkol , které vás ten den ekají a zapište si
je. A v prvé ad  ud lejte ten nejobávan jší úkol. Nej ast ji je to ten nejt žší. Ud lejte to a po zbytek
dne se budete cítit skv le. Jednoduché v ci (nap . emaily, papírování, vy izování telefon ) d lejte po
ob  nebo na konci dne, kdy jste mén  produktivní. Nejproduktivn jší as využijte pro
nejstrategi jší innosti. A nenechte se rušit. Nedovolte, aby se tento váš nejcenn jší as rozm lnil na
menší díly. Pracujte na jednotlivých úkolech postupn . Dokon ete jeden a až pak se soust te na další.

4. Delegujte.  Máte n koho, kdo vám m že p epsat tu hromadu ísel do tabulky? Ud lejte to a
osvobo te si ruce pro innosti, které vám p inesou peníze. T eba pro sch zky s novými klienty.

5. Svatá trojice – cvi ení, odm na a odpo inek. lov k v kondici se umí lépe vypo ádat se stresem
spojeným s každodenním pln ním úkol . Cvi te proto. Alespo  3x týdn  minimáln  30 min. Pro
za átek to sta í.
Odm te se za odvedenou práci. Na konci pracovního dne se pokochejte pohledem na všechny ty
spln né úkoly, které jste si ráno dali na seznam. Pochvalte se, poplácejte se po rameni. Protože když to
neud láte vy, nikdo jiný to za vás neud lá.
A po náro ném dni nezapome te na odpo inek a umožn te vašemu t lu, a  na erpá dostatek sil do
dalšího dne.

Za te se ídit t mito zásadami a vaše výkony se okamžit  zlepší. Pozná to
nejen váš šéf, ale hlavn  vy na rostoucích provizích a p ibývajících klientech.

Vte iny p etavené v p íležitosti p eje

David Waliczek
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