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Χζψτασζ τ! κσι∃#κ!, πονιεωα# πραωδοποδοβνιε σζυκασζ πραχψ 
λυβ νιεβαωεµ ζαχζνιεσζ ϕεϕ σζυκα&. Βψ& µο#ε δοπιερο ροζπο−
χζ∃∀ε% ποσζυκιωανια λυβ οδ ϕακιεγο% χζασυ ροζγλ∃δασζ σι! να 
ρψνκυ πραχψ. Πρζψπυσζχζαλνιε οδχζυωασζ  ζ τεγο ποωοδυ νιε−
ποκ⌠ϕ. Το νατυραλνε. Μο#λιωε, #ε πρζεχζψτα∀ε% κιλκα κσι∃#εκ 
να τεµατ ποσζυκιωανια πραχψ. ϑεδνακ κσι∃#κα, κτ⌠ρ∃ τρζψµασζ 
ω ρ!καχη, ρ⌠#νι σι! οδ νιχη. ϑεϕ τεµατεµ ϕεστ µαρκετινγ 
ι σπρζεδα# � µαρκετινγ ι σπρζεδα# σαµεγο σιεβιε. Μαρκετινγ 
ι σπρζεδα# σ∃ δζιεδζιναµι πρζεδσι!βιορχζο%χι, ο κτ⌠ρψχη ωι!κ−
σζο%& λυδζι ω ογ⌠λε νιε µα ποϕ!χια, νιεζαλε#νιε οδ τεγο, χζψ 
σ∃ το στυδενχι, ιν#ψνιεροωιε, κσι!γοωι, πραωνιχψ, σπεχϕαλι%χι 
οδ καδρ, πλανι%χι, µατκι πονοωνιε ωκραχζαϕ∃χε να ρψνεκ πρα−
χψ, εµερψτοωανι #ο∀νιερζε ροζγλ∃δαϕ∃χψ σι! ζα νοω∃ πραχ∃ ζα−
ωοδοω∃, ζωολνιενι δψρεκτορζψ χζψ ναωετ ηανδλοωχψ ι σπε−
χϕαλι%χι οδ µαρκετινγυ. 

Ωπροωαδζενιε
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Χοδζιεννιε χα∀ε ρζεσζε %ωιετνψχη φαχηοωχ⌠ω σζυκαϕ∃−
χψχη πραχψ � λυδζι, κτ⌠ρζψ µογλιβψ ωνιε%& ποζψτψωνψ ωκ∀αδ 
ω φυνκχϕονοωανιε κα#δεϕ φιρµψ � σ∃ οδρζυχανε πρζεζ νιεζλι−
χζονε ινστψτυχϕε. ∆λαχζεγο? ϑεδνψµ ζ ποωοδ⌠ω ϕεστ το, ι# 
σζυκαϕ∃ πραχψ ω πρζεσταρζα∀ψ σποσ⌠β. Ποπρζεσταϕ∃ να ωψσψ∀α−
νιυ σωοϕεγο Χς ι ωψπψτανιυ ζναϕοµψχη, χζψ νιε σ∀ψσζελι ο ϕα−
κιµ% ωολνψµ µιεϕσχυ πραχψ. Μαϕ∃ ναδζιεϕ!, #ε ω τεν σποσ⌠β 
υδα ιµ σι! ζναλε(& ζατρυδνιενιε. 

Στοσυϕ∃ τεν σαµ �σταρψ πρζεπισ� να ζδοβψχιε πραχψ. Χζψτα−
ϕ∃ κσι∃#κι να τεµατ σποσοβ⌠ω ποσζυκιωανια πραχψ, πισανια 
Χς, βυδοωανια σιεχι κοντακτ⌠ω λυβ ωσπ⌠∀πραχψ ζ αγενχϕ∃ ζα−
τρυδνιενια χζψ φιρµ∃ πο%ρεδνιχζ∃χ∃ ω ζναλεζιενιυ ζαϕ!χια δλα 
ζωαλνιανψχη πραχοωνικ⌠ω. Ναστ!πνιε πισζ∃ εφεκτοωνε Χς 
οραζ λιστ µοτψωαχψϕνψ, δρυκυϕ∃ το ωσζψστκο να ελεγανχκιµ 
παπιερζε ι ωψσψ∀αϕ∃ δο δζια∀υ καδρ φιρµ ζ γρονα Φορτυνατε 
1000 (λυβ ζ ιννεϕ λιστψ). Π⌠(νιεϕ ιδ∃ να σζκολενιε δοτψχζ∃χε 
προωαδζενια ροζµοωψ κωαλιφικαχψϕνεϕ ι ρεζερωυϕ∃ ω καλεν−
δαρζυ χζασ να σποτκανια. Να κονιεχ ζαγλ∃δαϕ∃ δο σκρζψνκι 
ποχζτοωεϕ ι ζναϕδυϕ∃ ω νιεϕ λιστψ οδµοωνε οδ τψχη, κτ⌠ρζψ 
ω ογ⌠λε ζαδαλι σοβιε τρυδ ωψσ∀ανια οδποωιεδζι να ιχη πο−
δανιε.

Αβψ σπρζεδα& σωοϕε προγραµψ κοµπυτεροωε, Μιχροσοφτ 
νιε πρζεσψ∀α υλοτεκ δζιεσι!χιυ µιλιονοµ οσ⌠β ι νιε κα#ε σωο−
ιµ πραχοωνικοµ δζωονι& δο σταρψχη ζναϕοµψχη. Βυδωεισερ 
νιε σπρζεδαϕε ω τακι σποσ⌠β πιωα, α Προχτερ & Γαµβλε µψδ∀α. 
∆υ#ε κονχερνψ ινωεστυϕ∃ ω ιννοωαχϕε, οπραχοωυϕ∃ ζρ⌠#νιχο−
ωανε προδυκτψ, δοστοσοωυϕ∃ σωοϕε προδυκτψ δο ποτρζεβ κον−
κρετνεγο οδβιορχψ, α ναστ!πνιε οπακοωυϕ∃ ϕε ι προµυϕ∃  ω ϕα−
σνψ ι ωψρα(νψ σποσ⌠β.

Λυδζιε ζατρυδνιαϕ∃χψ νοωψχη πραχοωνικ⌠ω � χζψλι τωοι 
κλιενχι, κτ⌠ρζψ µαϕ∃ χι! κυπι& � χζψταϕ∃ τε σαµε σφορµυ∀οωα−
νια ω κολεϕνψχη Χς. Χοδζιεννιε πραχοωνιχψ δζια∀⌠ω καδρ 
οτρζψµυϕ∃ ποωιελονε πισµα, πρζεκαζψωανε πρζεζ αγενχϕε πο−
%ρεδνιχτωα πραχψ οδ λυδζι, κτ⌠ρψχη ναωετ νιε ζναϕ∃. Κα#δεγο 
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δνια ποτενχϕαλνι πραχοδαωχψ λυβ οσοβψ µαϕ∃χε να νιχη ωπ∀ψω 
σ∃ ζαλεωανι Χς ι λισταµι µοτψωαχψϕνψµι, ω κτ⌠ρψχη β∀!δνιε 
ωπισανο ιχη ναζωισκο. ∆ζιε∋ πο δνιυ χι, κτ⌠ρζψ πρζψϕµυϕ∃ 
πραχοωνικ⌠ω δο πραχψ λυβ µαϕ∃ ποτρζεβψ ω δζιεδζινιε ζα−
τρυδνιενια, πρζεγλ∃δαϕ∃ #ψχιορψσψ ι λιστψ µοτψωαχψϕνε νιεζα−
ωιεραϕ∃χε #αδνψχη ινφορµαχϕι, κτ⌠ρε µαϕ∃ δλα νιχη ιστοτνε 
ζναχζενιε. Χοδζιεννιε λυδζιε, κτ⌠ρζψ σ∃ να τψλε υπρζεϕµι, αβψ 
υµ⌠ωι& σι! να σποτκανιε ζ ποσζυκυϕ∃χψµ πραχψ, σ∀ψσζ∃, ϕακ 
τεν ροζποχζψνα ροζµοω! σ∀οωαµι: �Χζψµ ζαϕµυϕε σ∃ πανα 
φιρµα?�.

∆οκοναϕ οχενψ σωοιχη υµιεϕ!τνο%χι ι πρζεπροωαδ( αναλι−
ζ! σαµεγο σιεβιε πρζψ υ#ψχιυ ιννψχη κσι∃#εκ πο%ωι!χονψχη 
σζυκανιυ πραχψ. Ποζναϕ ω∀ασνε ϕα � το, χο χι! µοτψωυϕε οραζ 
σωοϕε δοβρε ι ζ∀ε στρονψ. Ωψπισζ ωσζψστκιε σωοϕε ωαδψ ι ζα−
λετψ.

Π⌠(νιεϕ ωψκοναϕ το, ο χζψµ τυταϕ πισζ!, α ζναϕδζιεσζ ωψ−
µαρζον∃ πραχ! � τακ∃, κτ⌠ρα ναϕβαρδζιεϕ χι οδποωιαδα. Χηο−
χια# νιε ωψελιµινυϕε το κονιεχζνο%χι σζυκανια ζατρυδνιενια, 
ζ πεωνο%χι∃ ογρανιχζψ ιλο%& ζµαρνοωανεγο χζασυ.
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1

Χς ζ λιστεµ µοτψωαχψϕνψµ �δλα κα#δεγο� το νιχ νιε ωαρτε 
%µιεχι. Χς βεζ λιστυ µοτψωαχψϕνεγο ναδαϕε σι! δο ωψ∀ο#ενια 
ποδ∀ογι ω κλατχε δλα πτακ⌠ω. Ωι!κσζο%& πισµ ρεκλαµοωψχη, 
κτ⌠ρε ζναϕδυϕεµψ ω νασζψχη σκρζψνκαχη ποχζτοωψχη, τραφια να−
τψχηµιαστ δο %µιετνικα. Ωσζψστκιε νιεζαποωιεδζιανε λιστψ ζε 
στανδαρδοωψµι #ψχιορψσαµι πρζψχηοδζ∃χε δο φιρµ ω!δρυϕ∃ προ−
στο δο κοσζα. Νιεκτ⌠ρε ζ νιχη σκ∀ανιαϕ∃ δο υδζιελενια οδµοωνεϕ 
οδποωιεδζι να πι%µιε, ωι!κσζο%& ϕεστ ϕεδνακ χα∀κοωιχιε ιγνορο−
ωανα. Βαδανια ποκαζυϕ∃, #ε ωψρζυχα σι! 99,2 προχεντ ζ νιχη.

Κιεδψ ηανδλοωιεχ δζωονι δο κλιεντα βεζ ωχζε%νιεϕσζεγο 
υµ⌠ωιενια σι!, ϕεστ το τψποωψ τελεφον οδ ακωιζψτορα. Βαρδζο 
νιεωιελκα λιχζβα τακιχη ροζµ⌠ω προωαδζι δο ποζψτψωνψχη 
ρεζυλτατ⌠ω. Τελεµαρκετερζψ, κτ⌠ρζψ δζωονι∃ ω πορζε οβιαδο−
ωεϕ, µαϕ∃ βαρδζο νιεωιελκι οδσετεκ υδανψχη ροζµ⌠ω. Κλιεντ 
µο#ε νιε µιε& χζασυ να ροζµοω!, µο#ε ζυπε∀νιε νιε ποτρζε−
βοωα& δανεγο προδυκτυ λυβ ζναϕδοωα& σι! ποζα δοµεµ. 

Νιε ωψσψ!αϕ Χς
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Ρ⌠ωνιε νισκι ωσκα(νικ συκχεσυ µαϕ∃ Χς ναδσψ∀ανε βεζ ζα−
ποωιεδζι. Χζ∀οωιεκ, δο κτ⌠ρεγο ζοστα∀ψ ζααδρεσοωανε, µο#ε 
νιε ποτρζεβοωα& δοδατκοωψχη πραχοωνικ⌠ω, µο#ε νιε βψ& 
ναωετ οσοβ∃ οδποωιεδζιαλν∃ ζα ζατρυδνιενιε.

Προδυκτεµ, κτ⌠ρψ µαµ να µψ%λι, ϕεστε% τψ σαµ, ζα% Χς το 
τω⌠ϕ φολδερ ηανδλοωψ. ∆οβρψ ηανδλοωιεχ νιγδψ νιε πρζεσψ∀α 
µατερια∀⌠ω ηανδλοωψχη βεζ υπρζεδνιεγο σποτκανια σι! ζ πο−
τενχϕαλνψµ κλιεντεµ. Ωιε, #ε ωψσψ∀ανιε µατερια∀⌠ω ηανδλο−
ωψχη πρζεδ αναλιζ∃ ποτρζεβ κλιεντα ϕεστ ζωψκλε ποζβαωιονε 
σενσυ. Ματερια∀ψ ηανδλοωε νιε σ∃ ω⌠ωχζασ χζψτανε. ∆οβρψ 
σπρζεδαωχα πρζεσψ∀α ϕε πο πιερωσζψµ σποτκανιυ λυβ πρζψνοσι 
ζε σοβ∃ να σποτκανιε υµ⌠ωιονε ω χζασιε ωχζε%νιεϕσζεϕ ροζ−
µοωψ. ϑε%λι µατερια∀ψ ηανδλοωε νιε σ∃ δο κο∋χα δοστοσοωανε 
δο ποτρζεβ οδβιορχψ, ηανδλοωιεχ ποδκρε%λα τε χεχηψ προδυκτυ, 
κτ⌠ρε µαϕ∃ ναϕωι!κσζε ζναχζενιε δλα ποτενχϕαλνεγο ναβψωχψ. 
∆οβρψ σπρζεδαωχα ποτραφι ωζβυδζι& ζαιντερεσοωανιε σωοιµ 
προδυκτεµ ι ωψκορζψστυϕε µατερια∀ψ ηανδλοωε, αβψ το ζαιντε−
ρεσοωανιε υµοχνι& ι ποζοσταωι& %λαδ � παµι∃τκ! προδυκτυ.

Μυσισζ ι%& ζα πρζψκ∀αδεµ δοβρεγο ηανδλοωχα. Τωοϕε Χς 
β!δζιε µια∀ο ωι!κσζε ζναχζενιε ι ωι!κσζ∃ σι∀! οδδζια∀ψωανια, 
ϕε%λι κλιεντ πρζεχζψτα ϕε πο οδβψχιυ ζ τοβ∃ ροζµοωψ, πο οτρζψ−
µανιυ ο τοβιε ινφορµαχϕι λυβ πο οδβψτψµ σποτκανιυ. ∆ζιεϕε 
σι! τακ πρζεδε ωσζψστκιµ ωτεδψ, γδψ Χς δλα ποτενχϕαλνεγο 
πραχοδαωχψ ναπισζεσζ πο οδβψχιυ ροζµοωψ. ∆οκυµεντ τεν 
ποτωιερδζι τωοϕ∃ ζδολνο%& δοσταρχζενια τεγο, χζεγο ποτρζεβυ−
ϕε κλιεντ � τω⌠ϕ πρζψσζ∀ψ πραχοδαωχα.

Ζαµιε∋ ωψσψ∀ανιε %µιεχι ω δοσταρχζανιε ποχζτψ πρζψνο−
σζ∃χεϕ ζψσκ. Νιε ωψσψ∀αϕ Χς βεζ ωχζε%νιεϕσζεγο πρζψγοτο−
ωανια. ϑε%λι το µο#λιωε, δοσταρχζ ϕε οσοβι%χιε. Πρζεδσταω Χς. 
Υχζψ∋ ϕε κοντψνυαχϕ∃ σωοϕεϕ πρεζενταχϕι.

Νιε ωψσψ!αϕ Χς 
βεζ ωχζε%νιεϕσζεγο πρζψγοτοωανια.
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Πρεζεσ δυ#εϕ κορποραχϕι προωαδζι∀ ροζµοω! ζ µ∀οδψµ µενε−
δ#ερεµ. �Πανα Χς ροβι ιµπονυϕ∃χε ωρα#ενιε�, ζαυωα#ψ∀. 
Μ∀οδζιενιεχ οδποωιεδζια∀ να το ζ ροζβραϕαϕ∃χ∃ σζχζερο%χι∃: 
�Ποωιννο, το ϕα ϕε ναπισα∀εµ�.

Μο#ε βψ∀α το ζαβαωνα οδποωιεδ(. Πρζψπυσζχζαλνιε ωψ−
ρα#α∀α πεωνο%& σιεβιε. Ζ πεωνο%χι∃ ϕεδνακ βψ∀α το σζχζερα 
υωαγα, κτ⌠ρα ωσκαζυϕε να προβλεµ ζωι∃ζανψ ζε ωσζψστκιµι 
Χς. Νικτ πρζεχιε# νιε ναπισζε: �Κιεπσκι µενεδ#ερ. Βοι σι! 
ποδεϕµοωανια δεχψζϕι. Λ!κα σι! ωπροωαδζανια ζµιαν. Νιε 
ποτραφι υκ∀αδα& στοσυνκ⌠ω ζ λυδ(µι. Ωψρζυχονψ ζ πι!χιυ 
οστατνιχη φιρµ, ω κτ⌠ρψχη πραχοωα∀�. Χηοχια# ω πρζψπαδκυ 
νιεκτ⌠ρψχη µενεδ#ερ⌠ω τακι οπισ βψ∀ψβψ βλισκι πραωδψ, λυ−
δζιε χι πισζ∃ χο% ωρ!χζ πρζεχιωνεγο. Χς ϕεστ ζαωσζε κορζψστ−
νε δλα κανδψδατα ι ωσζψσχψ ο τψµ ωιεδζ∃. Ω κονσεκωενχϕι 
χεχηυϕε ϕε ωεων!τρζνα νιερ⌠ωνοωαγα, νιεζαλε#νιε οδ τεγο, 

∆λαχζεγο Χς 

κιεπσκο σι∀ σπρζεδαϕε
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ϕακ ζρ!χζνιε ζοστα∀ο ναπισανε. Χς στανοωι βαριερ!, κτ⌠ρ∃ µυσι 
ποκονα& πρζψσζ∀ψ πραχοδαωχα ι ποτενχϕαλνψ πραχοωνικ.

Πραχοδαωχψ οχζεκυϕ∃, #ε Χς ζαπρεζεντυϕε ιµ τψλκο ϕεδν∃ 
στρον! κανδψδατα. Σποδζιεωαϕ∃ σι!, #ε β!δζιε ω νιµ δυ#ο 
υπι!κσζε∋. Οχζεκυϕ∃, #ε πρζεδσταωιονψ οβραζ β!δζιε νιεπε∀νψ 
ι #ε Χς β!δζιε στανοωι∀ο ζαλεδωιε πυνκτ ωψϕ%χια δο πρζεπρο−
ωαδζενια ροζµοωψ κωαλιφικαχψϕνεϕ οραζ προχεσυ ρεκρυταχψϕ−
νεγο.

Ωσζψστκιε Χς ωψγλ∃δαϕ∃ τακ σαµο. Νιεζαλε#νιε οδ στψλυ 
� Χς ακχεντυϕ∃χεγο δο%ωιαδχζενιε ζαωοδοωε, Χς υ∀ο#ονε−
γο ω σποσ⌠β χηρονολογιχζνψ ι Χς φυνκχϕοναλνεγο � ωσζψστ−
κιε σ∃ δο σιεβιε ποδοβνε. Ζδολνο%& σπρζεδανια σιεβιε ζαλε#ψ 
οδ υµιεϕ!τνο%χι ζωρ⌠χενια να σιεβιε υωαγι, ωψρ⌠#νιενια σι!, 
βψχια ιννψµ οδ ωσζψστκιχη ποζοστα∀ψχη. ϑε%λι ω πυνκχιε ωψϕ−
%χια β!δζιεσζ ρεπρεζεντοωανψ ϕεδψνιε πρζεζ σωοϕε Χς, κτ⌠ρε 
πρζψποµινα ιννε, β!δζιεσζ τακι ϕακ ωσζψσχψ.

Χς � ωσζψστκιε ι κα#δε ζ οσοβνα � ζαωσζε µαϕ∃ ω∀ασν∃ 
�οσοβοωο%&�, χζ!στο χα∀κιεµ οδµιενν∃ οδ χηαρακτερυ οσοβψ, 
κτ⌠ρ∃ πρζεδσταωιαϕ∃. Ζασαδψ σπορζ∃δζανια τεγο δοκυµεντυ, 
ϕεγο βυδοωα ι προχεσ τωορζενια ποωοδυϕ∃, #ε ποωσταϕε νοωα 
οσοβα−χιε∋. Λυδζιε σκροµνι πρζψπισυϕ∃ σοβιε ωιελκιε οσι∃−
γνι!χια. Οσοβψ µα∀οµ⌠ωνε σταϕ∃ σι! ωψλεωνε. Ποκορνι σταϕ∃ 
σι! εγοχεντρψχζνι. Χι, κτ⌠ρζψ υµιεϕ∃ πισα&, ζαχζψναϕ∃ πρζεµα−
ωια& #αργονεµ, α πεωνι σιεβιε ζαχζψναϕ∃ βψ& οστρο#νι. Οσοβψ 
τω⌠ρχζε σταϕ∃ σι! ποσπολιτψµι.

Πισανιε Χς χζ!στο ϕεστ &ωιχζενιεµ ζ δζιεδζινψ ποτωιερ−
δζενια ω∀ασνεϕ ωαρτο%χι. Σπραωδζα σι! το σζχζεγ⌠λνιε ω πρζψ−
παδκυ δοβρεγο µενεδ#ερα � κογο%, κτο ωι!κσζο%& σωοϕεγο ζα−
ωοδοωεγο #ψχια σπ!δζι∀ ω ϕεδνεϕ φιρµιε � κτ⌠ρψ τεραζ ζναλαζ∀ 
σι! ω νιεωψγοδνψµ πο∀ο#ενιυ, ζµυσζονψ σζυκα& νοωεϕ πραχψ. 
ϑεγο Χς ποβρζµιεωαϕ∃ δαωνψµι δοκονανιαµι, οπισυϕ∃ νιεµαλ 
κα#δψ συκχεσ οδνιεσιονψ ω ποπρζεδνιχη φιρµαχη, δλα κτ⌠ρψχη 
κανδψδατ πραχοωα∀. Πο πρζεχζψτανιυ τακιεγο Χς χζ∀οωιεκ ζα−
σταναωια σι!, δλαχζεγο τα οσοβα ω ογ⌠λε σζυκα νοωεϕ πραχψ.
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Ωιελε Χς χεχηυϕε σι! πρζεσαδν∃ δ∀υγο%χι∃. Πλαγα τα σζε−
ρζψ σι! σζχζεγ⌠λνιε ω %ροδοωισκυ υνιωερσψτεχκιµ. Κανδψδα−
χι να ναυχζψχιελι ακαδεµιχκιχη (ζαβιεγαϕ∃χψ ο ζατρυδνιενιε 
λυβ οτρζψµανιε αωανσυ) πρζεδσταωιαϕ∃ ο%µιοστρονιχοωε Χς 
(πεδαντψχζνιε ναζψωαϕ∃ ϕε χυρριχυλυµ ϖιταε), ωψµιενιαϕ∃χ 
κα#δψ αρτψκυ∀, ϕακι ναπισαλι, τεµατοωι ναυχζανια πο%ωι!χαϕ∃χ 
ζαλεδωιε δωα ζδανια.

Τωοϕε Χς µα δωα χελε: 
1) αλβο ζαιντρψγοωα& ποτενχϕαλνεγο πραχοδαωχ! να τψλε,

 αβψ υµ⌠ωι∀ σι! ζ τοβ∃ να ροζµοω! κωαλιφικαχψϕν∃,
2) αλβο ω πρζεµψ%λανψ σποσ⌠β ποκαζα& πραχοδαωχψ,

 ζ κτ⌠ρψµ οδβψ∀ε% ϕυ# ροζµοω!, δλαχζεγο ζατρυδνιε−
 νιε χιεβιε ροζωι∃#ε προβλεµ φιρµψ.
Ποδχζασ τψποωεγο δνια πραχψ ποτενχϕαλνεγο πραχοδαωχψ 
τωοϕε Χς β!δζιε µυσια∀ο ρψωαλιζοωα& ζ µεµορανδαµι, σπρα−
ωοζδανιαµι, λισταµι ρζεχζψ δο ζροβιενια οραζ ιννψµι  Χς. 
Υχζ σι! οδ ρεωολωεροωχα, κτ⌠ρεγο Χς ζµιε%χι∀ο σι! να ωιζψ−
τ⌠ωχε, α ϕεδνακ βψ∀ο ναδ ωψραζ σκυτεχζνε: �ϑεστεµ οδδανψ. 
Μαµ βρο∋. Β!δ! ποδρ⌠#οωα∀�.

ϑε%λι ω πυνκχιε ωψϕ%χια β∀δζιεσζ ρεπρεζεντοωανψ 
ϕεδψνιε πρζεζ σωοϕε Χς, κτ⌠ρε πρζψποµινα ιννε, 

β∀δζιεσζ τακι ϕακ ωσζψσχψ.
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• Ωψβιερζ φιρµ!.

• ∆οωιεδζ σι! ϕακ ναϕωι!χεϕ να ϕεϕ τεµατ.

• Ναπισζ πρζεβοϕοωψ λιστ, αβψ υµ⌠ωι& σι! να ωστ!πν∃
 ροζµοω! κωαλιφικαχψϕν∃.

• Ποτρακτυϕ ροζµοω! ϕακ σποτκανιε ηανδλοωε.

• Ζαωχζασυ πρζεµψ%λ ροζµοω! κωαλιφικαχψϕν∃.

• Ωψρα( ω πιενι∃δζαχη σωοϕ∃ ποτενχϕαλν∃ ωαρτο%& δλα 
 φιρµψ.

• Ζαβιερζ να ροζµοω! κωαλιφικαχψϕν∃ χο% πρζψδατνεγο
 δλα φιρµψ.

ϑακ ζδοβψ& πραχ∀.

Ζαρψσ στρατεγιι


