
 
 

 

 

 

המשך  -בעסק נטוורקיג חשיבות
 

. סוד ההצלחה מהו( פילוסוף יווני)סוקרטס את צעיר שאל 
.  בבוקר ליד הנהר למחרת להפגש איתוביקש כתשובה סוקרטס 

צעיר אחז בסוקרטס , כשהמים הגיעו עד לגובה הצוואר שלהם, לנהר איתו נכנסכשנפגשו סוקרטס 
.  ובהפתעה כופף אותו לתוך המים

. לצאת אבל סוקרטס היה חזק ולא הרפה ממנו עד שהצעיר התחיל להכחיל הצעיר נאבק
סוקרטס משך את ראשו מחוץ למים והדבר הראשון שהבחור הצעיר עשה זה להשתנק ולקחת נשימה 

. עמוקה של אוויר
" ? מה רצית ביותר כשהיית שם", סוקרטס שאל

". אויר", השיב הצעיר
"  אז תקבל את זה, כאשר אתה תרצה להצליח כל כך כמו שרצית אוויר. זהו סוד ההצלחה"סוקרטס אמר 

 
איך . אמון וקשרים בנוים לאורך זמן, כדאי להיות אקטיביים לאורך זמן על מנת שנטוורקינג יצליח

? עושים את זה
: אלו הם המפתחות להצלחה בנטוורקינג

 

עשה לעצמך סדרי  -את הקשר שלך ללקוח הפוטנציאליצור פגישות עסקיות שיוכלו לקדם  .1
אתר את מעגלי הכוח שלך וצור איתם שיתופי , רוצה להיפגש מי נכון לך ועם מי אתה -עדיפויות 

. פעולה
, לנסות לעזור, להתעניין, להכיר את העסק של שני הצדדים בפגישההפגישות נועדו כדי ! לא למכור .2

 מהן הפניות טובות) ךעבורהפוטנציאלים ת ומי הם הלקוחו אותךליידע את האדם האחר איך לשווק 
 (.?עבורך

מיהו הלקוח , ללקוח ספר מה התועלת שאתה מביא, להאמין במוצר שלך ובערך המוסף שלך .3
 .רצוי להיות ספציפי, ולהתמקד ב שתרצה

אני " -מוצר אחד בתוך העסק שלך ועליו מקד את המסר שלך/ אחד  שירות בחר  -מיקוד עסקי .4
. מבלבל ולא מובן  "…וגם… וגם… עושה גם

משפטים  2-3, סלוגנים קליטים, ברורות, מילים פשוטות –מעוררי זיכרון סיפורים השתמש ב .5
 . מסר קליט, שיעזרו לתאר את הייחודיות

 .לפגישה להגיע סקרן, להתעניין ,להקשיב בפגישה לצד האחר .6
ייצג את העסק שלך בכבוד והעבר את הרושם המתאים לעסק , נינוחה, שמור על גישה חיובית .7

מייצגת את ההופעה שלך דאג ש, אנחנו בוחרים לעשות עסקים עם אנשים שכיף לנו איתם. שלך
 .המסר שאתה רוצה להעביר

 .עבודהנטוורקינג זה , בחר מספר פגישות בשבוע והתמד באופן קבוע לבצע, התמדה .8
 .שמור על קשר עם מרכזי הקשרים .9

 .התקשר להודות -אם הפנו אליך .01
 
 

 . תשוקה בוערת היא נקודת ההתחלה של כל הישג

 
 .רצון חלש לא יכול לייצר תוצאות מצוינות, כמו שמדורה קטנה לא יכולה לתת הרבה חום

 

 


