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Ωπροωαδζενιε

Χζψ τωοϕα φιρµα, οργανιζαχϕα ποτρζεβυϕε πιενι∀δζψ? 
Πρζεχζψταϕ τ∀ κσι#∃κ∀

Ω τραδψχϕι ινδια∋σκιεϕ ζακλιναχζ δεσζχζυ ζαϕµυϕε σζχζεγ⌠λνε 
µιεϕσχε. Το σζαµαν, κτ⌠ρψ πρζψ υ#ψχιυ µαγιχζνψχη µοχψ 
σπροωαδζα δεσζχζ, τακ ποτρζεβνψ ζωιερζ!τοµ ι υπραωοµ. 
Οβφιτο%& ζβιορ⌠ω ι ζωιερζψνψ σπροωαδζα να χα∀ε πλεµι! δο−
βροβψτ. Βεζ δεσζχζυ νιε µα ζβιορ⌠ω, νιε µα ζωιερζψνψ, 
λυδζιε σ∀αβν∃ ι υµιεραϕ∃, αλβο µυσζ∃ πρζενοσι& σι! ω οδλεγ∀ε 
µιεϕσχα.

∆ζισιεϕσζψ �ζακλιναχζ δεσζχζυ� (ανγ. Ραινµακερ) το οσο−
βα, δζι!κι κτ⌠ρεϕ δο φιρµψ χζψ οργανιζαχϕι π∀ψν∃ πιενι∃δζε. 
Π∀ψν∃ οδ κλιεντ⌠ω β∃δ( οφιαροδαωχ⌠ω. Τε πιενι∃δζε το δλα 
φιρµψ αθυα ϖιϖα � στρυµιε∋ #ψχια. Βεζ νιχη οργανιζαχϕα υµιε−
ρα. ∆εσζχζεµ σ∃ πιενι∃δζε κλιεντ⌠ω.

Οκρε%λενιε Ραινµακερ, �ζακλιναχζ δεσζχζυ�, ϕεστ δζι% 
ποωσζεχηνιε υ#ψωανε ω %ροδοωισκαχη πραωνικ⌠ω ι κσι!γο−
ωψχη, ω φιρµαχη κονσυλτινγοωψχη, ω βανκοωο%χι ινωεστψχψϕ−
νεϕ, ρεκλαµιε ι αρχηιτεκτυρζε. Ω τακιχη φιρµαχη Ραινµακερ το 
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ϕεδνα χζψ δωιε οσοβψ, κτ⌠ρε σπροωαδζαϕ∃ δο φιρµψ ναϕωι!χεϕ 
νοωψχη κοντραηεντ⌠ω.

Ναπραωδ! σκυτεχζνι σζαµανι σπρζεδα#ψ ναλε#∃ δο ναϕλε−
πιεϕ ωψναγραδζανψχη πραχοωνικ⌠ω ω κα#δεϕ φιρµιε ω κα#δεϕ 
γα∀!ζι γοσποδαρκι. Μογ∃ ρ⌠#νιε σι! ναζψωα&: ω∀α%χιχιελ, 
ωσπ⌠λνικ, σεκρεταρζ, πρζεδσταωιχιελ ηανδλοωψ, ΧΕΟ, αγεντ, 
δψρεκτορ, ηανδλοωιεχ. ϑε%λι ποστανοωι∀ε% ζοστα& Ραινµακε−
ρεµ, τα κσι∃#κα β!δζιε δλα χιεβιε %ωιετν∃ ποµοχ∃ ω ρεαλιζαχϕι 
τεγο χελυ.

Ω φιρµαχη σ∃ ϕεδνακ τακ#ε σζαµανι ιννεγο τψπυ. Μογ∃ 
νιµι βψ& ζωψκλι πραχοωνιχψ, περσονελ βιυροωψ χζψ αδµινι−
στραχψϕνψ. Κα#δψ  πραχοωνικ ποωινιεν βοωιεµ ω ϕακιµ% ζα−
κρεσιε υχζεστνιχζψ& ω ωψσζυκιωανιυ, πρζψχι∃γανιυ, ποζψσκι−
ωανιυ ι ζατρζψµψωανιυ κλιεντα. Ραδψ ζαωαρτε ω τεϕ κσι∃#χε 
αδρεσοωα∀εµ γ∀⌠ωνιε δο ηανδλοωχ⌠ω. ϑεδνακ ναωετ ϕε%λι νιε 
ϕεστε% ηανδλοωχεµ, το δζι!κι ζαστοσοωανιυ ποδανψχη τυ ζασαδ 
ποπραωι σι! τωοϕα σκυτεχζνο%& οδδζια∀ψωανια χζψ το να κλι−
εντ⌠ω φιρµψ, χζψ να πραχοωνικ⌠ω ωεων∃τρζ σαµεϕ φιρµψ. 
Β!δζιεσζ µια∀ µοχ δο σπρζεδαωανια σωοϕεϕ οργανιζαχϕι 
ω∀ασνψχη ποµψσ∀⌠ω. Α χο το οζναχζα, νιε µυσζ! χι χηψβα τ∀υ−
µαχζψ&.

Ο συκχεσιε κα#δεϕ φιρµψ χζψ τε# οργανιζαχϕι δεχψδυϕε 
πρζεδε ωσζψστκιµ ποσιαδανιε κλιεντ⌠ω. Το ωα#νιεϕσζε νι# 
βιζνεσπλαν, προδυκτψ, µασζψνψ, βυδψνκι, φινανσε, α ναωετ 
πραχοωνιχψ. Το ζ πιενι!δζψ κλιεντ⌠ω ωψπ∀αχα σι! πενσϕε, 
οπ∀αχα υβεζπιεχζενιε σπο∀εχζνε, φυνδυσζ πραχψ, πρεµιε, υρλο−
πψ, υβεζπιεχζενια ζδροωοτνε, κυπυϕε κοµπυτερψ ι µεβλε. 
Κλιεντ νιεϕεδνο µα ιµι! � µο#ε το βψ& χζ∀ονεκ οργανιζαχϕι, 
στυδεντ, φαν, #ο∀νιερζ, παραφιανιν χζψ παχϕεντ. Ω κα#δψµ ϕεδ−
νακ πρζψπαδκυ τα ζασαδα ζαχηοωυϕε ωα#νο%& � βεζ κλιεντ⌠ω 
#αδνα οργανιζαχϕα νιε πρζετρωα. Το δλατεγο κα#δψ πραχοωνικ 
οργανιζαχϕι µα ζα ζαδανιε πρζεδε ωσζψστκιµ βεζπο%ρεδνιο 
λυβ πο%ρεδνιο πρζψχι∃γα& ι ζατρζψµψωα& κλιεντ⌠ω. Οδ τεϕ ρε−
γυ∀ψ νιε µα ωψϕ∃τκ⌠ω! Ζαδανιεµ κα#δεγο (!) πραχοωνικα ϕεστ 
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πρζψχζψνιανιε σι! δο τεγο, #εβψ κασα ω φιρµιε νιε στα∀α µιλ−
χζ∃χα, #εβψ κλιενχι πρζψχηοδζιλι � ι ποωραχαλι να νοωο.

Τα κσι∃#κα το ρεχεπτα, ϕακ σπρζεδαωα&. ϑακ %χι∃γα& δεσζχζ 
� µ#αωκ!, υλεω! χζψ ναωετ οβερωανιε χηµυρψ. ϑε%λι τωοϕα 
φιρµα ποτρζεβυϕε πιενι!δζψ ι ϕε%λι χηχεσζ στα& σι! δλα νιεϕ χεν−
νψ � πρζεχζψταϕ τ! κσι∃#κ!.
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1

Χρεδο σζαµανα σπρζεδα∃ψ

• Ροζπιεσζχζαϕ κλιεντ⌠ω.

• Τρακτυϕ ιχη ϕακ ναϕλεπσζψχη πρζψϕαχι⌠∀.

• Σ∀υχηαϕ κλιεντ⌠ω ι οδγαδυϕ ιχη ποτρζεβψ.

• ∆αωαϕ ιµ το, χζεγο ποτρζεβυϕ∃.

• Ωψχε∋ σω⌠ϕ προδυκτ ωεδ∀υγ πιενι!#νψχη κορζψ%χι,
 ϕακιε ον πρζψνοσι.

• Ζαποζναωαϕ κλιεντ⌠ω ζ πιενι!#ν∃ ωαρτο%χι∃ προδυκτυ.

• Υχζ ιχη, #ε µαϕ∃ χηχιε& τεγο, χζεγο ποτρζεβυϕ∃.
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• Νιεχη τω⌠ϕ προδυκτ β!δζιε τακι, ϕακι χηχ∃ µιε& τωοι 
 κλιενχι.

• ∆οσταρχζαϕ σω⌠ϕ προδυκτ κλιεντοµ ωτεδψ, κιεδψ γο χηχ∃.

• ∆αωαϕ κλιεντοµ ωι!χεϕ νι# οχζεκυϕ∃.

• Πρζψποµιναϕ κλιεντοµ ο πιενι!#νεϕ ωαρτο%χι τεγο, χο
 οτρζψµαλι.

• ∆ζι!κυϕ κα#δεµυ κλιεντοωι � σζχζερζε ι χζ!στο.

• Ποµ⌠# κλιεντοµ ζαπ∀αχι& ναλε#ν∃ χι κωοτ!, #εβψ σκρ!πο−
 ωανι νιε οδεσζλι δο κογο ιννεγο.

• Ποπρο%, #εβψ ωρ⌠χιλι.
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2

Ζαωσζε οδποωιαδαϕ σοβιε να 

πψτανιε: �Α δλαχζεγο τεν 

χζ!οωιεκ µια!βψ ροβι& 

ζ ναµι βιζνεσ?�

Νιγδψ νιε υµαωιαϕ σι! να σποτκανιε βιζνεσοωε, ζανιµ νιε οδ−
ποωιεσζ σοβιε να πψτανιε: �Α δλαχζεγο τεν χζ∀οωιεκ µια∀βψ 
οδ νασ χοκολωιεκ κυπι&?�. Οδποωιεδ( ποωιννα βρζµιε&: 
�∆λα ϕεγο ω∀ασνεϕ κορζψ%χι�. Οδποωιεδ( µυσι δοτψχζψ& ιντε−
ρεσ⌠ω κλιεντα, α νιε τωοιχη. Κλιεντ ποωινιεν ροβι& ζ τοβ∃ ιντε−
ρεσψ, βο ποτραφισζ ποπραωι& µυ σαµοποχζυχιε αλβο ροζωι∃ζα& 
ϕεγο προβλεµψ, αλβο τε# ι ϕεδνο, ι δρυγιε. Κλιεντ µυσι ζ τεγο 
οδνιε%& κορζψ%& ι βιζνεσοω∃, ι οσοβιστ∃, πρζψ τψµ χζ!στο οβιε 
∀∃χζ∃ σι! ζε σοβ∃. Κορζψ%χι∃ βιζνεσοω∃ µο#ε βψ& να πρζψ−
κ∀αδ σζψβσζε ωπροωαδζενιε προδυκτυ να ρψνεκ ι ζωι!κσζενιε 
ω τεν σποσ⌠β σπρζεδα#ψ ο µιλιονψ δολαρ⌠ω. Κορζψ%χι∃ οσοβι−
στ∃ µο#ε βψ& ω⌠ωχζασ οργανιζαχψϕνψ αωανσ δλα τωοϕεγο 
κλιεντα.

ϑε%λι οδνιεσιονα κορζψ%& µα ποπραωι& κλιεντοωι σαµοπο−
χζυχιε, δοβρψ σπρζεδαωχα πιεχ⌠ω λυβ γαζυ οδποωιε να τψτυ−
∀οωε πψτανιε: �Βο ω ϕεγο δοµυ β!δζιε χιεπ∀ο ι πρζψϕεµνιε� 
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(σπρζεδαωχα νιεσκυτεχζνψ οδποωιε: �Βο µο#ε κυπι& σοβιε 
υ νασ δοβρψ πιεχ χ.ο.�). ϑε%λι τω⌠ϕ προδυκτ ροζωι∃ζυϕε πεωιεν 
προβλεµ, το οδποωιεδ( να ποωψ#σζε πψτανιε ποωιννα σι! ωψ−
ρα#α& ω πιενι∃δζαχη. Ζα∀⌠#µψ, #ε νοωψ προγραµ κοµπυτερο−
ωψ ποζωαλα ηοτελοωι σκυτεχζνιεϕ µονιτοροωα& υ#ψωανιε 
ηοτελοωψχη λινιι τελεφονιχζνψχη δο πο∀∃χζε∋ ιντερνετοωψχη. 
ϑε%λι τακ, το κλιεντ ποωινιεν κυπι& τω⌠ϕ προδυκτ, βο δζι!κι νιε−
µυ ζαροβι χοδζιεννιε δοδατκοωε 5 δολαρ⌠ω οδ κα#δεγο πο−
κοϕυ.

Να πψτανιε: �∆λαχζεγο τεν χζ∀οωιεκ µια∀βψ χο% οδ νασ 
κυπι&?� Ραινµακερ οδποωιαδα, ποδαϕ∃χ σζαχυνκοωε κορζψ−
%χι εκονοµιχζνε, ϕακιε κλιεντ οδνιεσιε, οραζ σκυτκι νιεσκορζψ−
στανια ζ τεγο προδυκτυ. Σζαχυϕε ζαρ⌠ωνο κορζψ%χι βεζπο%ρεδ−
νιε, βιζνεσοωε, ϕακ ι οσοβιστε.

Σζαµαν σπρζεδα∃ψ σταωια σι∀ να µιεϕσχυ κλιεντα 
ι οδποωιαδα σοβιε να πψτανιε: 

�Γδψβψµ το ϕα βψ! κλιεντεµ, 
ϕακιε κορζψ%χι πρζψνι⌠σ!βψ µι τεν προδυκτ?�.


