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Ćwiczenia z rozdziału 3 

Dotyk, czyli dotknij swoich odbiorców 

 

Teraz pomyśl o swoich przyjaciołach. Wypisz ich imiona, a następnie w odniesieniu do każdego z nich 

napisz: 

• jaka jest Twoja ulubiona cecha tej osoby; 

• jakiej jednej ważnej rzeczy się od niej nauczyłeś; 

• co Ty dajesz od siebie w tej przyjaźni i w jaki sposób Cię to rozwija. 

 

Imię: …………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię: …………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię: …………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię: …………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kim są moi idealni klienci? (Nieważne, czy ich masz, czy też chciałbyś mieć). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Od których klientów zależy moja praca, przyszłość i tak dalej? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Którzy klienci przynoszą mi największe dochody całkowite i największe dochody w stosunku do 

godziny mojej pracy? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Którzy klienci polecają mnie innym? (Jeśli oczywiście w ogóle Cię polecają). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Którzy klienci sprawiają, że moja praca jest przyjemnością, a którzy, że staje się udręką? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dlaczego klienci wybierają właśnie mnie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jaką strategię konkurencji przyjmuję wobec swoich klientów w obszarze wyceny usługi/pracy (cena: 

niska, elastyczna, konkurencyjna, wysoka, prestiżowa)? Uzasadnij swój wybór. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wypisz istotnych dla Ciebie klientów, na przykład szefa, podwładnych, ważnych i mniej ważnych 

klientów firmy. Jeśli specyfika Twojej pracy nie pozwala na wypisanie wszystkich klientów z danej 

kategorii, skoncentruj się na najważniejszych lub przykładowych. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Następnie wyobraź sobie, że miałbyś ich ustawić na podium. Przypisz odpowiednie kategorie 

wypisanym przez siebie klientom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złoci klienci:
............................
............................
............................

Srebrni klienci:
............................
............................
............................

Brązowi klienci:
............................
............................
............................
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Kim są moi najwięksi konkurenci? (Jeśli możesz, wskaż ich konkretne nazwy). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W czym jestem mocniejszy od moich konkurentów? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W czym jestem słabszy od moich konkurentów? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Co mogę zrobić, aby zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jakie media i w jakiej kolejności najlepiej docierają do moich klientów? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jaki jest mój priorytet – duża liczba odbiorców czy ich wysoka jakość? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Którzy dziennikarze są dla mnie najważniejsi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Sergiusz Trzeciak  
www.trzeciak.pl 

Zastanów się, jakie wrażenie wywołujesz. Wypełnij ankietę, a następnie poproś przynajmniej kilka 

osób, które Cię dobrze znają, o udzielenie szczerych odpowiedzi na te same pytania. 

Uwaga: poproś o to tylko te osoby, na których szczerość możesz naprawdę liczyć, i zapewnij je, że po 

wypełnieniu ankiety nie obrazisz się i nie zerwiesz z nimi kontaktów. 

 

WZROK 

1. Wygląd i strój 

a. Czy …………………… (wpisz swoje imię) jest zadbany (włosy, skóra, paznokcie)? 

 tak 

 nie 

Uwagi: (co postanawiasz zmienić): …………………… 

b. Czy …………………… ubiera się adekwatnie do okoliczności?  

 tak 

 nie 

Uwagi: (co postanawiasz zmienić): …………………… 

2. Mowa ciała, postawa i mimika twarzy 

a. Czy mowa ciała i mimika twarzy …………………… sprawiają pozytywne wrażenie? 

 tak 

 nie 

Uwagi: (co postanawiasz zmienić): …………………… 

b. Czy …………………… ma właściwą postawę (wyprostowaną)? 

 tak 

 nie 

Uwagi: (co postanawiasz zmienić): …………………… 

3. Jaki jest uścisk dłoni ……………………? 

 bardzo silny (imadło) 

 silny 

 słaby (śnięta ryba) 
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SŁUCH 

1. Jaka jest barwa głosu ……………………? 

a. Ton głosu ………………………………………………………………………… 

b. Intonacja …………………………………………………………………………. 

ZAPACH 

1. Perfumy 

a. Czy …………………… stosuje odpowiednie perfumy na wieczór i w dzień? 

 tak 

 nie 

Uwagi: (co postanawiasz zmienić): …………………… 

b. Czy zapach perfum …………………… jest zbyt intensywny? 

 tak 

 nie 

Uwagi: (co postanawiasz zmienić): …………………… 

2. Ciało 

a. Czy …………………… się poci i czy stosuje antyperspirant? 

 tak 

 nie 

Uwagi: (co postanawiasz zmienić): …………………… 

b. Czy od …………………… czuć zapach papierosów? 

 tak 

 nie 

Uwagi: (co postanawiasz zmienić): …………………… 

3. Usta 

a. Czy zapach z ust …………………… jest przyjemny? 

 tak 

 nie 

Uwagi: (co postanawiasz zmienić): …………………… 

b. Czy z ust …………………… czuć zapach papierosów bądź alkoholu? 

 tak 

 nie 

Uwagi: (co postanawiasz zmienić): …………………… 


