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Prezes Janek

40 lat, mężczyzna, żonaty, 3 dzieci (5,6,10). Magister ekonomii i zarządzania,
licencjat z marketingu, przychód 650 000PLN, Warszawa, Żoliborz.
Właściciel dużej, lukratywnej �rmy zajmjącej się informatyką i marketingiem;
Motto: "Nigdy nie rezygnuj z tego, o czym nie możesz przestać myśleć nawet
na jeden dzień"; Książka: Rekiny biznesu; Magazyn: brak; Konferencje: BNW,
Guru: Paul Krugman;

Powód do zakupu: dać sobie i zespołowi przewagę na rynku
Możliwe obiekcje: 
-Czy ten kurs jest dla nas odpowiedni? Czy pomoże to w jakiś sposób w
uskuteczneniu aktualnych i przyszłych ofert?
-Jak długo będziemy na lodzie, nim zacznie to przynosić efekty?
Rola: Jest osobą decydującą. Inwestuje w kursy, by pomóc
sobie i pracownikom.
Cena nie jest dla niego istotna, jeśli jest pewny, że dana rzecz mu pomoże. 

Janek jest sfrustrowany przez:
-Nieporozumienia w �rmie i osłabienie jej pozycji,
-Szukanie i szkolenie nowych pracowników,
-Dbanie o szlifowanie własnych umiejętności, będąc prezesem �rmy.
Janek obawia się:
-utraty pozycji rynkowej na rzecz konkurencji
-upadku �rmy,
-utraty wszystkiego na co cięzko pracował.

Janek chciałby:
-Wzmocnic pozycje �rmy,
-Wyszkolić swoich pracowników
-Mieć zgrany zespół,
-Rozszerzyć działania swojej �rmy.
Janek ceni sobie:
-Rozwój zawodowy,
-Wartościowe produkty dla klientów

Niezorganizowany zespół

Sfrustrowany, przeciążony od stresu,
zmęczony

Próbuje zapanować nad bałaganem w
�rmie, jednocześnie nad nią pracując i
usiłując pchać do przodu

Nierespektowany szef, próbujący ciągnąć
�rmę w górę

Prócz problemów czasowych w pracy,
nie jest w stanie skupić się na
obowiązkach oraz nie znajduje czasu
dla bliskich

Dobrze zgrany zespół działający 
najwyższych obrotach

Pewny siebie, ma kontrolę

Może skupić się na wybieraniu nowych
strategii, detalach oraz ulepszaniu �rmy

Respektowany i odnoszący sukcesy

Szkoli przyszłych liderów zespołów
�rmowych


