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Tűzd ki  a megfelelő célokat a
megfelelő módon

"A legtöbb dolog az
életben csupán
marketing kérdése"
Nyi las Anita ,
Márkaépítés i  szakértő
és tanácsadó



Őszintén gratulálok neked! Most készülsz megtenni a
következő lépést, ami igazán kiemelkedő üzleti
eredményekre vezethet el téged.

Tudtad, hogy a legtöbb üzleti cél azért nem teljesül
soha, mert maga a cél nem megfelelően van kitűzve?

Ebből a füzetből megtanulhatod hogyan tűzz ki olyan
célokat, amelyeket garantáltan meg is tudsz valósítani!
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Nagyon sok üzleti sikert kívánok neked!

Anita



Szia, Anita vagyok.

Márkaépítési
szakértő és
tanácsadó.

Megmutatom és megtanítom neked mindazt, ami egy
sikeres márka felépítéséhez szükséges. 
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Abban segítek neked, hogy
Te is felépítsd a saját sikeres
üzleti márkádat és ennek
köszönhetően több bevételt
szerezz, mint korábban.

Bármikor ott vagyok melletted és  segítek, ha elakadsz
vagy extra erőforrásokra van szükséged.

Végigkísérlek az úton, amelyen lefekteted vagy megújítod a
márkád alapjait és felvértezlek egy hosszútávon működő
marketing stratégiával.

Nagyon sok hasznos üzleti támogató eszközzel látlak el
ahhoz, hogy igazán kiemelkedő ereményeket érj el a
vállalkozásoddal.



Hogyan tűzz ki üzleti célokat?
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A célodat mindig írd le.  
Az a cél, amit nem írsz le, olyan, mintha nem is létezne. Írd le és olvasd el
naponta minél többször.

A célodat mindig pozitív állításként fogalmazd meg. 
Azt fogalmazd meg, amit el akarsz érni, ne pedig azt, amit el szeretnél
kerülni.

A célod legyen motiváló, fontos és vonzó a számodra. 
Ha nem akarod igazán, akkor felesleges erőfeszítéseket tenned érte és attól
veszi el a figyelmedet, ami pedig igazán fontos lenne neked.

A célod mindenképpen olyan legyen, amit te egyedül, vagy a csapatoddal
el tudsz érni. 
A célodnak nem szabad a külvilágtól, kívülálló emberektől vagy a
szerencsétől függenie. 

A célod legyen konkrétan megfogalmazva. 
A lehető legpontosan fogalmazd meg, hogy mi az az eredmény, amivel
elégedett vagy.

A célod teljesülése legyen mérhető vagy egyértelműen észrevehető. 
Ez teszi lehetővé, hogy nyomon tudd követni az előre haladásodat.

A célod megvalósulását kösd konkrét időponthoz. 
Enélkül előfordulhat, hogy egy soha véget nem érő történet lesz, amit
folyton húzol, halogatsz vagy tolsz magad előtt. A kitűzött határidő
ösztönzőleg hat a cselekvésre.

A céljaid legyenek reálisak a számodra. 
Csakis olyan célt tűzz ki, aminek a megvalósulásában hinni tudsz. Ha túl
messzinek vagy nagynak tűnik a kitűzött cél, bontsd le olyan kisebb
szakaszokra, amelyek reálisak és elérhetőnek tűnnek.


