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Lásd t isztán a célodat és
összpontosítsd az erőforrásaidat

"A legtöbb dolog az
életben csupán
marketing kérdése"
Nyi las Anita ,  márka
market ing szakértő és
tanácsadó



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

Anita

Ez az eszköz abban segít, hogy tisztánlátást és
tűpontos fókuszt kapj a vállalkozásodban és
maximalizáld a hatékonyságodat.



Szia, Anita vagyok.

Márka marketing
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.

Nagyon sok üzleti sikert kívánok neked!

Anita



1.
2.
3.

Ha nem bontod kisebb részcélra a fókusz célodat, akkor egyszerűen írd ide újra
és keretezd be vagy emeld ki filccel.

Hozd létre a fókuszpontodat
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Fogj egy színes sorkiemelő filcet és emeld ki azt, amelyik a legfontosabb most!

Mi jelenleg a 3 kiemelt üzleti célod?

Ha a kiválasztott fókusz célod túl nagy vagy távoli, mi
az első szakasza, amit reális célnak érzel most?

Miket kell megtenned, hogy elérd ezt a fókusz célt? Az
összes szükséges és lehetséges dolgot írd fel, ami csak
eszedbe jut!

Színes filccel emeld ki azt a 3 teendődet, ami a legnagyobb hatással lesz a
célod megvalósulására! Csak ezekre fókuszálj , amíg ezeket meg nem csinálod.
Ezután kijelölheted a következő 3 legfontosabbat és így tovább.

Fókusz cél:
Határidő:



A kiválasztott 3 legfontosabb teendődet írd le és
dolgozd ki lépésenként!

 teendő:1.

Cselekvési terv
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2. teendő:

3. teendő:


