
Sloboda nie je o tom, hovoriť "áno" alebo "nie", keď sa musíme o niečom rozhodnúť, je to 
moc pretvárať    a vytvárať seba samého. Sloboda je schopnosť uskutočniť Nietzscheho 
slová a stať sa tým, čím naozaj sme.

Nový atlas BOHATSTVA.
alebo

Staň sa tým, čím naozaj si.

„Teraz by ste už mali vedieť, že múdry človek žije tým, že koná, nie premýšľaním o konaní,
nie premýšľaním o tom, o čom bude premýšľať, keď niečo dokoná. Múdry človek si volí 
cestu srdca  a nasleduje ju.“

- Carlos Castaneda

Inšpiráciu som čerpal od Simona Sineka a Michaela E. Gerbera. Ich práca a názory 
dokonale korešpondujú s mojimi osobnými skúsenosťami a odzrkadľujú moje vnútorné 
presvedčenie. 
Ďakujem im za to, že venovali toľko úsilia a energie snahe a myšlienke zmeniť tento svet 
podnikania a urobiť ho bezpečnejším a transparentnejším miestom.

Príručka je maximálne stručná. Obsahuje len tie najpodstatnejšie a najužitočnejšie 
informácie pre teba. 

Nech ti slúži a pomáha zjednodušovať a obohacovať život tebe, tvojej rodine, priateľom a 
zákazníkom.

Nezabudni: "Informácie nie sú zručnosti! Ak sa ale rozhodneš pre slobodný život, nebudeš
ľutovať. Tá cesta ťa odmení. "

         Zdenek Melničák
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Časť I.

Kapitola 1.

Mapa - obraz,model reálneho sveta. Je to pomôcka, ktorá nám pomáha sa orientovať           
v priestorovej realite a udržiavať ten správny smer. Atlas je súborom týchto máp. 

„Ľudská svojvôľa je nepriateľom poriadku, štandardizácie a kvality."

Tieto slová vyriekol Theodore Levitt, americký ekonóm a profesor na Harward Business 
School.

A my predsa chceme dôjsť do svojho cieľa s istotou, bez ujmy a včas, či nie? Chceš predsa 
dosiahnuť na svoj sen  a žiť skutočne slobodný život. Takže všetko, čo je možné zjednodušiť 
a harmonizovať, je treba tak  aj urobiť. 

Obr.1

Potreba harmonizácie sa zakladá na presne kvantifikovateľnej istote, že jediná 
predvídateľná vec u ľudí je, že konajú nepredvídateľne.



A túto vetu si môžeš milá/ý  kolegyňa/kolega podčiarknuť aj trikrát a zvýrazniť aj farebne. 
Ak veci nie sú harmonizované, nemáme  ich  pevne pod kontrolou. A ak sa na to nedá 
spoľahnúť, tak to nie je dobrý a spoľahlivý systém. 

Čo teda potrebuješ urobiť ako prvé, keď to so svojím životom  a podnikaním myslíš vážne?

Do tohto obrázku si nakresli, kde sa nachádzaš dnes, a kde chceš  byť o rok, o dva, o päť o 
desať rokov. Ako má narastať tvoj príjem, ako chceš postupovať na spoločenskom rebríčku 
stále vyššie a vyššie.  A skutočne to aj urob.  Ak to myslíš so svojím podnikaním a životom 
vážne, tak nepodvádzaj.

Obr. 2

Teraz si skús odpovedať na otázku: „Prečo to chcem?“ Ak to nechceš  urobiť, pretože sa ti  
to zdá nezmyselné, tak už ani nečítaj ďalej.

Keď si to však urobil, tak pokračuj. Neakceptuj  však odpovede, ktoré  ti automaticky prídu. 
Odpovede „autopilota" sú z 98% bleskovou reakciou a nepochádzajú zo skutočne tvojho 
vnútorného presvedčenia. Nie sú od srdca. To teda nie sú tie skutočné pravé dôvody.

Prečo to chcem:
.........................................................................................................................................…...
………..………………………...........................................................................................……………...

Odpoveď, že to robím pre peniaze, alebo preto, že chcem, nebývajú skutočne to pravé.

Tak ako všetko vzniká zvnútra a prejavuje sa postupne navonok, tak je to aj s tým tvojím 
prečo.

Friedrich Nietzsche, nemecký filozof, povedal: „Kto vie prečo, hľadá ako."



Moje Prečo:

Chcem ti zjednodušiť a obohatiť život, aby som ti  pomohol  byť tým, čím potrebuješ byť, 
aby si mohol/a byť tým, kým chceš byť.

Vyrobiť nie je problém, problém je to predať.

A ak chceme pomáhať ľuďom - predávať tie isté výrobky/služby, alebo veľmi podobné, ako 
predávajú ostatní, tak sa musíme v niečom odlíšiť (kvalita, cena, značka, trvanlivosť, 
systém ...). A čo je to najpodstatnejšie čo nás určite spoľahlivo odlíši? Sú to naše hodnoty. 
Sú to hodnoty, postoje, ktoré zastávame, ktoré sú nám blízke a vychádzajú z nášho vnútra. 
Je to to, čo je vlastným obsahom nás samotných, nášho limbického systému. A tam je 
ukryté aj to naše prečo, prepojené s našou DNA. Takže nie je nutné, a ani žiaduce  ho 
vymýšľať. Dokonca je to nežiaduce. Je potrebné ho objaviť. Každý ho má.

Potrebuješ  pomôcť objaviť svoje prečo? Tak sa objednaj  tu na stránke:

https://melnicak.cz/objevim-sve-proc/

Časť II.

„Na rozdiel od všeobecného presvedčenia mi moje skúsenosti ukázali, že ľudia, ktorí sú 
výnimočne dobrí v podnikaní, sú dobrí nie kvôli tomu, čo vedia, ale kvôli ich neukojiteľnej
potrebe vedieť viac.“

-Michael E. Gerber

Kapitola 2.

Podnikateľský mýtus a malé podnikanie.

I. Kľúčové myšlienky:

• Podnikateľský mýtus, alebo šialenstvo je myšlienka, ktorá vedie ľudí k 
presvedčeniu, že sú lepšími odborníkmi, ako ich šéf pre ktorého pracujú a dokážu 
to lepšie, tak idú podnikať. Inšpiruje ich zisk, sloboda a voľnosť.

Fatálny predpoklad:

Jednotlivec, ktorý rozumie odbornej práci v podnikaní, môže úspešne podnikať v 
tomto odvetví. Práca, ktorá bola kedysi milovanou prácou a bola vykonávaná s 
láskou, sa premení na nenávidenú, ktorá odborníkovi prerastie cez hlavu a bude 
pre neho bremenom.

https://melnicak.cz/objevim-sve-proc/


II. Otázky pre seba:

Otázky: Áno Nie

Chcem začať podnikať, pretože chcem byť svojim vlastným šéfom?

Chcem začať podnikať len preto, že som dobrý a baví ma robiť kvalitnú odbornú prácu?

Chcem začať podnikať, aby som mal prácu, ktorú chcem a s väčším platom?

Cítim sa stratený v identifikácii cieľa súčasnej firmy?

III. Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš „Áno“, si odborník. Ak si iba 
   odborník, začatie vlastného podnikania nemusí byť ten najlepší nápad.

• Ak nedokážeš jasne a zmysluplne pomenovať  prečo chceš začať podnikať, tak sa 
   radšej poobzeraj po inej firme, kde budeš môcť pracovať za väčší plat.

• Ak už podnikáš a uvedomuješ si, že si iba odborník, zváž, či chceš podnik     
  udržať. Ak stále chceš  pokračovať vo svojom podnikaní, buď pripravení    
  prehodnotiť svoje počínanie, identifikovať  svoje súčasné problémy a drasticky  
  zmeniť svoj podnik.

Kapitola 3.

Podnikateľ, manažér a odborník.

I. Kľúčové myšlienky:

• Každý, kto ide do podnikania, musí hrať úlohu 3 ľudí: podnikateľ rozmýšľa dopredu
   a pripravuje plány do budúcna, manažér stanoví poradie úloh pracovníka                 
   a odborník vykonáva odbornú prácu. Konflikt záujmov a priorita medzi týmito  
   tromi rolami vedie k nevyhnutnej bitke. Úspešný majiteľ podniku nájde cestu          
   k rovnováhe a poteší všetkých troch.

• Najčastejšie však odborník a zároveň vlastník podniku, potlačí v sebe manažéra     
   a podnikateľa  a bez plánu a vízie pracuje na vlastnom zotročení. Keďže neexistuje 
   podnikateľ, ktorý vedie podnik na základe vízie a manažér, ktorý nalinkuje proces, 
   odborník vytvára chaos a neporiadok bez systému.



Obr.3

II. Otázky pre seba: 

Otázky: Áno Nie

Mám predstavu o tom, kde chcem, aby moje podnikanie bolo v najbližších 5 rokoch?10 rokov?

Mám riadny systém podnikania? Je to zdokumentované?

Premýšľam o tom, ako by mala byť práca vykonaná a ako ju možno zlepšiť?

Vidím svoju firmu ako niečo iné než len seba, alebo som ja podnik?

III. Akcia:

• Ak odpovieš „Nie“ na niektorú z vyššie uvedených otázok, chýba tvojmu podniku 
   podnikateľ  a/alebo manažér.

• Pestuj svojho podnikateľského ducha stanovením cieľov pre tvoje podnikanie.    
   Mysli vo veľkom. Kde chceš, aby tvoje podnikanie bolo v najbližších 5 rokoch? 10 
   rokoch?

• Začni vytvárať systematický spôsob prevádzky svojho podniku, systému, ktorý    
   nevyžaduje, aby  si tam po celú dobu bol prítomný. Zdokumentuj svoje metódy a 
   pokús sa odpovedať na všetky otázky/problémy, ktoré môžu nastať pri   
   každodennej prevádzke.



Kapitola 4.

Fáza detstva: odborník.

Obr.4

I. Kľúčové myšlienky:

• Detský stav malých podnikov je obdobím, kedy podnik funguje na základe toho, čo 
   vlastník chce, skôr než toho, čo podnik potrebuje. V tomto stave, majiteľ a obchod 
   je jedno a to isté.

• Dojčenský stav končí, keď podnik rastie a vlastník nemôže držať krok s dopytom. 
   Kvalita produktov/služieb tak klesá. Majiteľ si uvedomí, že už nemôže pokračovať    
   v   prevádzkovaní takéhoto podnikania, ako to robí teraz, všetko sám! To jest, keď 
   nastane väčšina neúspechov  v podnikaní. Keď nastane tento stav, má len dve  
   možnosti. Buď skončí s podnikaním, alebo zmení štýl podnikania a posunie sa do 
   fázy budovania podniku.

II. Otázky pre seba: 

Otázky: Áno Nie

Mám pocit, že bez ohľadu na to, ako tvrdo pracujem, vždy na mňa čaká viac práce?

Vidím len prácu, ktorá má byť vykonaná, skôr než učiť sa, ako pestovať svoje podnikanie?

Mám pocit, že moje podnikanie záleží vyložene na mne?

Nevšímam si finančné, marketingové, predajné a administratívne zodpovednosti,
pretože nechcem robiť niečo okrem odbornej práce v mojom podnikaní?



III. Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš „Áno“, tvoja firma je uväznená 
   vo fáze  dojčenského obdobia. Účelom podnikania nie je len dostať sa z práce, ale 
   vytváranie pracovných miest pre iných ľudí. Musíš sa učiť, aby tvoje podnikanie 
   nebolo závislé na tebe. Musíš sa naučiť koučovať a nechať ostatných   
   zamestnancov vykonávať odborné  práce. To ti umožní zamerať sa skôr na rast 
   samotného podniku, než na riadenie  každého jednotlivého aspektu prevádzky.

• Cieľom je vytvoriť systém prevádzky, ktorý bude fungovať aj bez teba. Potrebuješ 
   opustiť  niektoré práce a preniesť ich bez obáv na iných ľudí. Dokumentovaný  
   manuál prevádzky, ktorý vytvoríš, bude nevyhnutný.

Kapitola 5.

Fáza dospievania: Pomoc zvonku.

I. Kľúčové myšlienky:

• Štádium adolescencie sa objavuje v podniku, keď sa rozhodneš využiť pomoc  
   zvonka. Ako majiteľ si najímaš nových zamestnancov, aby ti pomohli  s náročnými 
   odbornými prácami, ktoré ty sám ako vlastník podniku, nemôžeš zvládnuť.  
   Najčastejšie nájdeš  niekoho, kto by zvládol prácu, ktorú nechceš  robiť, napr.  
   účtovníctvo.

• Tento stav však obsahuje pascu: abdikačný management, keď vlastník - majiteľ, 
   úplne opustí niektoré zo svojich povinností, bez toho, aby dohliadal na kvalitu  
   práce svojich  zamestnancov.

• Výsledkom sú nekvalitné produkty alebo služby a majiteľ sa obvykle rozhodne, že 
   bude  lepšie, keď bude robiť všetko sám. Teda sa rozhodne prepustiť ľudí a zmenšiť 
   tak svoje  podnikanie. Upraviť ho späť na predchádzajúcu úroveň, ktorá by ho  
   vrátila do známej zóny  pohodlia a umožnila mu pohybovať sa v priestore, ktorý 
   dôverne pozná. V tejto fáze  zabúda prečo vlastne najímal ľudí.



Obr.5

II. Otázky pre seba: 

Otázky: Áno Nie

Najímam ľudí, aby robili to, čo nechcem robiť ja?

Prideľujem svojim zamestnancom prácu, ktorú neviem, ako to urobiť dobre?

Prehliadam prácu svojich zamestnancov, aby som sa uistil, že spĺňa môj zavedený štandard?

Mám pocit, že nikto nie je ochotný pracovať tak tvrdo ako ja?

Mám pocit, že bude lepšie, keď budem robiť všetku prácu sám?

III. Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš „Áno“, si v abdikačnej pasci.

• Keď najímaš ľudí, neprideľuj im prácu, ktorú by si sám neurobil. Deleguj a nie    
   abdikuj. Nezabudni pravidelne monitorovať prácu, ktorú vykonávajú.     
   Dodržuj štandard, ktorý si stanovil v návode na obsluhu. 

• Preskúmaj svoju vlastnú komfortnú zónu a zisti, ktorých vlastností sa máš  
   vzdať.



Pamätaj! 

Si  vlastníkom - manažérom vlastného podnikania. Nezbavuj sa svojich zamestnancov - 
vzdáš sa tým kontroly nad svojím podnikom. Ide tu predsa o budovanie firmy, ktorá bude 
fungovať  nielen vďaka tebe, ale aj bez teba.

 

Kapitola 6.

Mimo komfortnú zónu.

I. Kľúčové myšlienky:

• Adolescentné podniky dosiahnu bod, ktorý je okolo zóny pohodlia ich majiteľov.

   Odborník - jeho hranice určuje koľko práce môže urobiť sám,

   manažér - koľko podriadených odborníkov môže ešte efektívne riadiť a 

   podnikateľ - koľko manažérov môže udržať a motivovať pre sledovanie svojej vízie.

   Keď podnik rastie a zväčší sa za hranicu komfortnej zóny majiteľa, môže sa majiteľ 
   buď vrátiť späť  do svojho prvopočiatku - stav detstva, zvoliť nekontrolovaný rast    
   a následný bankrot, alebo prežiť  za každú cenu a zničiť seba i podnik.

• Poznať svoju vlastnú zónu komfortu – pohodlia, ti môže pomôcť stanoviť si  
   lepšiu víziu pre tvoju  osobu a tvoje podnikanie. Navrhni si realistické ciele              
   a poctivo pracuj na ich naplnení.

   S osobnou premenou nakoniec nadobudneš zručnosti, znalosti a vybavenie   
   potrebné pre tvoje podnikanie. Ty, a tiež rozvoj tvojho podniku, nakoniec   
   dosiahnete bod, kde sa už tvoje podnikanie   nachádza v stave zrelé - podnikanie    
   s jasnou víziou.

II. Otázky pre seba:
Otázky: Áno Nie

Nevedia moji zamestnanci (vrátane mňa) ako si firma stojí, akú má zodpovednosť
a celkovú stratégiu?

Aj keď sa cítim ohromený, keď sa obchod rozširuje, rozhodol som sa ho utlmiť
a robiť všetko znova sám, aby som nad tým znova získal kontrolu?

Mám pocit, že šťastie, rýchlosť a skvelé technológie sú všetko,
čo moja firma potrebuje, aby mohla ostatným konkurovať?

Pracujem tvrdšie, keď sa zvyšuje dopyt, do tej miery, že v mojom živote nie je nič iné
len práca, ktorú musím urobiť pre svoju firmu?



Obr.6

III. Akcia:

• Ak si na niektorú otázku odpovieš  „Áno“, znamená to, že tvoje podnikanie je   
   chaotické. Bohužiaľ  nemáš nad ním žiadnu kontrolu, a tak smeruje tvoj podnik   
   k bankrotu, ktorý nevyhnutne  nastane ak nezmeníš  svoj spôsob, akým ho  
   spravuješ.

• Musíš  vytvoriť systém podnikania tak, aby tvoje podnikanie mohlo bežať efektívne
   aj bez teba  a stále vytvárať rovnaký výsledok, ako keď si tam.

• Plán rozvoja - návod na obsluhu je nevyhnutný. Ak ho však chceš  vytvoriť naozaj 
   efektívne, musíš  poznať svoje vlastné ciele. Musíš  poznať svoje PREČO. Rozdeľ 
   ho na etapy a vytvor  čiastkové ciele a usiluj sa o dosahovanie týchto cieľov    
   jeden po druhom.

• Premýšľaj  o otázkach, ako sú: Kam sa chcem dostať a kedy tam chcem byť? Koľko 
   kapitálu budem potrebovať? Koľko ľudí budem potrebovať, čo budú robiť a ako? 
   Aké zariadenie budem   potrebovať v jednotlivých etapách? Aké technológie budem
   používať

Kapitola 7.

Fáza zrelosti: Podnikateľská perspektíva.

I. Kľúčové myšlienky:



• Zrelé podnikanie má jasnú víziu a účel. Nie je to len logické pokračovanie  
   predchádzajúcich dvoch  fáz, ani prirodzený stav ktorý má nasledovať. Majiteľ    
   firmy musí mať jasnú podnikateľskú víziu -  jasný obraz o tom, ako má podnik  
   vyzerať a kedy sa to naplní.

• Čo je v podniku dôležité, nie je tovar, ktorý sa predáva, ale samotná firma                
   a spôsob, akým  firma  robí to, čo robí. Medzi dôležité aspekty patrí to, aké výhody 
   plánuješ  poskytnúť svojim  zákazníkom a ako chceš  neustále zvyšovať hodnotu 
   života zákazníkov. A úspešné podnikanie vyžaduje podnikateľský model, počnúc 
   jasnou víziou o tom, komu bude podnik slúžiť a až následne  určí, ako vybudovať 
   služby, ktoré budú najlepšie slúžiť týmto zákazníkom.

• Každý deň by mal byť venovaný rozvoju a budovaniu podnikania, nie podnikaniu. 
   Nevykonávaj  obchod vo svojom biznise, buduj ho.

II. Otázky pre seba:

Otázky: Áno Nie

Mám jasnú predstavu o tom, aké bude moje podnikanie v najbližších rokoch? Po dokončení?

Viem, ako moja firma pracuje pre zákazníka?

Viem ako sa líši moja firma od konkurencie?

Viem, čo chcú moji zákazníci teraz? Predvídam ich potreby v budúcnosti?

III. Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš „Nie“, tvoja  firma nemá jasne 
   sformovanú  víziu. Bez cieľov bude tvoje podnikanie blúdením a skončí pre teba      
   v nebezpečnej zóne.

• Predstav si, ako bude tvoj podnik vyzerať, keď bude dokončený. Myslí vo  
   veľkom! Ak nevidíš  svoj podnik inak, ako je teraz, za desať rokov, tak nebude tvoje 
   podnikanie nikdy rásť.

• Krok za krokom vytvor  obchodný model, aby sa tvoje podnikanie mohlo postupne 
   meniť  spôsobom, od modelu ako to vyzerá teraz, a ako to má vyzerať v   
   budúcnosti. Nastav si realistické ciele s konkrétnym časovým limitom. Pracuj    
   na dosiahnutí týchto cieľov!

"Podnikateľský model má menej čo do činenia s tým, čo firma robí, ako s tým, prečo         
a ako to robí. Komodita nie je dôležitá, spôsob, akým je dodávaná komodita - služba,      
je dôležitý. Pre podnikateľov, podnikanie je produkt. Pre odborníkov je produkt to, čo 
dodáva zákazníkovi. "



Časť III.

Kapitola 8.

Revolúcia na kľúč.

I. Kľúčové myšlienky:

Revolúcia na kľúč znamená revolúciu vytvorenia účinného, jednotného  a riadneho systému 
podnikania. Začína sa to fenoménom franchisa, o ktorú majitelia podnikov usilujú a snažia 
sa o vybudovanie úspešného obchodného modelu, ktorý potom predávajú ako obchodný 
formát a takto rozširujú a budujú svoje slobodné podnikanie.

• Podnikateľ - franchisor začína výstavbou franchisového prototypu - podnikanie, 
   ktoré je závislé na systéme a nie závislé na ľuďoch; podnikanie, ktoré funguje ako 
   dobre namazaný stroj a má na  všetko osvedčené riešenia všetkých možných  
   dilem; podnikanie, ktoré je už od počiatku budované  za týmto účelom predaja  
   jednotkového prototypu.    

• Skutočným produktom podnikania je samotný podnik.

Obr.7



II. Otázky pre seba:

Otázky: Áno Nie

Môže systém, ktorý chcem vytvoriť, fungovať bez mojej stálej prítomnosti?

Chcem prispôsobiť svoj spôsob podnikania tak, aby mohol byť duplikovaný a stále produkovať
rovnaký výsledok?

Chcem, aby moja firma  fungovala tak dobre, že by ju chceli kúpiť iní ľudia?

Chcem vidieť, ako sa moja firma rozrastá a napriek tomu sa jej darí poskytovať zákazníkom 
stále rovnakú hodnotu?

III. Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš  „Áno“, tak systém    
   vybudovania  franchisingu  je ten správny model podnikania pre teba.

• Začni premýšľať o svojom podnikaní ako modely pre vytvorenie mnohých  
   duplikátov; premýšľajte nad spôsobom, ako prevádzkovať tvoje podnikanie bez 
   teba.

• Nepovažuj tento obchodný systém za neosobný, chladný alebo rigidný. Naopak, 
   premýšľaj  o tom, ako  o riadnom kroku na ceste k riadeniu tvojho podnikania tak, 
   aby kvalita, hodnota a  spokojnosť boli zachované, zatiaľ čo aspekt závislý na  
   človeku bude odstránený. 

„Organizácia nemôže dôverovať jednotlivcovi, jednotlivec musí dôverovať 
organizácii.“

-Ray Kroc, zakladateľ McDonald

Kapitola 9.

Prototyp franchisa.

I. Kľúčové myšlienky:

• Franchising už neznamená len obchodné meno franchisy, v ktorom franchisor na 
   základe licencie  poskytuje právo malým firmám používať známu obchodnú značku.
   Skôr franchising odkazuje na franchisu ako na obchodný formát, v ktorom  
   poskytovatelia franchisy poskytujú celý systém podnikania, ktorý funguje, známy 
   ako franchisa prototyp.



Franchisa ako business formát, poskytuje franchisantom spoľahlivý spôsob, ako nastaviť 
systém podnikania výroby produktov alebo služieb. V dôsledku toho majú franchisové 
podniky oveľa vyššiu úspešnosť  v porovnaní s tradičnými malými podnikmi. 

II. Otázky pre seba:

Otázky: Áno Nie

Môže sa moja firma premeniť na systém, ktorý funguje predvídateľne, bez námahy                     
a s výhodou?

Dovoľuje mi vízia môjho podnikania zbaviť sa kontroly?

Môžem vytvoriť riadny systém tak, aby moja firma mohla bežať sama, aby som ja nemusel/a 
byť neustále v práci?

Som spokojný s učením sa, ako zvládať a ovládať svoje podnikanie a s jeho transformáciou od 
jednoduchých až po systémovo náročné operácie?

III. Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš  „Áno“, začni premýšľať        
   o svojom vlastnom prototype franchisingu. Pochop,  že ak len premýšľaš               
   o svojom podnikaní ako franchisovom  modely, nemusíš  ho nutne aj predávať.

• Zdokumentuj  všetko, čo robíš  pre prevádzkovanie firmy: spôsob, akým získavaš 
   zákazníkov, poskytuješ  služby, kvalitu, načasovanie, postupy atď.

• Zabezpeč, aby tvoj obchodný model fungoval predvídateľne a poskytoval  
   konzistentné  nadčasové hodnoty. 

Obr.8

„Obchodný formát franchisingu je proprietárný(uzavretý, vlastnícky) spôsob podnikania, 
ktorý úspešne funguje a bezpečne odlišuje každý mimoriadny podnik od každého zo svojich 
konkurentov. Je to vyvážený model, ktorý rovnako uspokojí Podnikateľa, Manažéra aj 
Odborníka.“



Kapitola 10. 

Práca na tvojej firme, nie v nej.

I. Kľúčové myšlienky:

• Mnohí majitelia firiem robia chybu v tom, že svoje podnikanie neoddeľujú od  
   svojich súkromných životov. V dôsledku toho trávia  svoj život v službe so svojim 
   podnikom, aj keď pôvodným účelom týchto firiem bolo poslúžiť im získať viac  
   slobody pre seba a svoju rodinu!

• Procesom vytvorenia prototypu franchisingu  je vytvoriť model, ktorý bude  
   poskytovať vynikajúcu,  ale aj predvídateľnú hodnotu pre zákazníkov,   
   zamestnancov, dodávateľov, veriteľov; model ktorý možno prevádzkovať s ľuďmi    
   s najnižšou možnou úrovňou zručností; model, ktorý má dokonalý     
   obchodný poriadok, všetky práce sú zdokumentované v pracovných manuáloch; 
   model, ktorý  poskytuje zákazníkom rovnako predvídateľnú službu.

II. Otázky pre seba:

Otázky Áno Nie

Líšia sa moje produkty a služby na základe práce rôznych zamestnancov?

Je moje podnikanie závislé na vysoko kvalifikovaných ľuďoch?

Má moja firma organizačnú štruktúru bez akýchkoľvek relatívne pevných bodov a pravidiel?

Poskytuje moja firma svojim zákazníkom jasné, jednotne predvídateľné hodnoty 
(produkty/služby) a zamestnancom poskytuje (prevádzkovú príručku/kód)?

III. Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš  „Áno“, môžeš  začať   
   premýšľať o tom, ako   môžeš  zmeniť svoje podnikanie, aby si sa zbavil/a  kolísania,
   inkonzistencie alebo jeho závislosti od ľudí. Nedovoľ, aby rast tvojho podnikania 
   závisel od rozmaru a nálad tvojich ľudí.

• Vytvor  presný plán na všetky veci, ktoré vykonávaš. To ti  ušetrí veľa času a úsilia, a
   tvoje podnikanie bude vyzerať profesionálnejšie a atraktívnejšie pre tvojich  
   zákazníkov. Nezanedbávaj úkony na zdokumentovanie tvojich postupov - spôsobov,
   ako podnikať krok za krokom. Získaj toľko podrobnosti a čísel, ako len môžeš. Maj  
   jasno v tom, čo chceš urobiť pre kvalitu vykonanej práce. 

• Začni  tým, že si budeš  klásť otázky, ako by si  si vylepšil/a  svoje podnikanie. Je v 
  poriadku mať  veľa otázok, na ktoré zatiaľ nepoznáš  odpoveď. Stačí sa pozrieť na 
  svoj podnik z inej perspektívy. Pozri  sa na to ako na model národného alebo  



   medzinárodného franchisového reťazca, kde bude o desať, dvadsať alebo tridsať 
   rokov. Mysli  vo veľkom! Uvažuj  profesionálne!

• Niektoré otázky, ktoré je potrebné zvážiť, sú:

o Ako dosiahnem, aby môj podnik fungoval, ale bez mojej prítomnosti?

o Ako môžem prinútiť svojich zamestnancov k práci bez môjho neustáleho 
   zasahovania?

o Ako môžem systematizovať svoju firmu tak, aby mohla byť replikovateľná    
   5 000 krát, pričom aj tá 5000. jednotka beží rovnako hladko ako úplne prvá 
   jednotka?

o Ako môžem vlastniť svoj podnik, ale súčasne byť od neho úplne oslobodený?

o Ako môžem tráviť svoj čas prácou, ktorú mám rád a nie tou  čo musím robiť?

„Bolo povedané a ja tomu verím, že je to pravda, že veľké podniky nevytvorili
neobyčajní ľudia, ale obyčajní ľudia tvoria neobyčajné firmy.“ 

Obr.9



Časť IV.

Kapitola 10.

Budovanie fungujúceho malého podniku.

I. Kľúčové myšlienky:

• Ak chceš  vytvoriť úspešný prototyp svojho podnikania, budeš musieť prejsť  
   všetky 3 činnosti  v procese rozvoja podnikania: inovácia, kvantifikácia                     
   a harmonizácia.

• Inovácia označuje proces brainstormingu nových spôsobov, ako robiť veci,  
   kreatívnym spôsobom, ktorý  je účinnejší ako existujúce metódy. Inovácia udržuje 
   podnikanie na trhu. Porovnávanie  a meranie rôznych vplyvov inovácií rozhodne    
   o kvantifikácii. Kvantifikácia pomôže vlastníkovi podniku chápať, ako podnik  
   zarába, ako blízko je dosahovanie cieľov a vôle pomôcť pri identifikácii     
   problémov na začiatku. Harmonizácia je posledný krok vo vývoji podnikania, keď 
   vlastník podniku  koordinuje, adaptuje a realizuje účinnú inováciu, ktorá bola  
   testovaná a overená. Bez  harmonizácie nemôže byť prototyp nikdy dokončený.

II. Otázky pre seba:

Otázky: Áno Nie

Premýšľam neustále o nových metódach, ako zlepšiť svoju prácu?

Poznám všetky dôležité čísla týkajúce sa môjho podnikania? 

Viem, ako sa líši moja firma od mojich konkurentov?

Viem, ako realizovať svoj špecifický spôsob podnikania?

Môžu moji zamestnanci urobiť to isté, čo robím ja, aby dosiahli presne ten istý výsledok?

Rozumiem vplyvu inovácie, kvantifikácie a harmonizácie na moje podnikanie ako celok?

Obr.10



III. Akcia

• Ak odpovieš „Nie“ na niektorú z vyššie uvedených otázok, začni  sa pozerať na   
   svoju firmu  z úplne inej perspektívy. Mysli vo veľkom. Ak si budeš  myslieť, že    
   tvoje podnikanie je len jeden  malý obchod, potom to bude tak navždy. Ak však 
   chceš vlastniť úspešné podnikanie a užívať si slobodný život, tak musíš  vidieť  
   svoje podnikanie ako začiatok veľkého reťazca. 

   Nevyhováraj sa, že nemáš  čas inovovať a kvantifikovať svoje podnikanie, pretože 
   máš  množstvo odbornej  práce. Je to zásadná úloha pre majiteľa firmy.     
   Usporiadanie tvojej firmy do  systému je zas úlohou manažéra.

• Vždy začni otázkou: 

   Inovácia - Ako môžem nájsť lepší spôsob, ako to urobiť jednoduchšie?                        
   Kvantifikácia - Ako táto inovácia ovplyvňuje moje podnikanie? Čo spôsobuje to 
   zvýšenie alebo  zníženie tržieb / výnosov / zisku?                                                             
   Harmonizácia - Ako môžem realizovať môj jedinečný spôsob podnikania?  
   Premýšľaj  o spôsoboch, ako odpovedať na svoje vlastné otázky a vyskúšať rôzne 
   spôsoby, a ako nájsť ten najefektívnejší spôsob.

Kapitola 12.

Program rozvoja vašej firmy.

Tvoj  program rozvoja podniku je návod, ako svoj existujúci podnik, prípadne svoj budúci 
podnik, premeniť na dokonale usporiadaný model slúžiaci ako predloha pre tisícky úplne 
rovnakých podnikov.

• 1. Tvoj primárny zámer

• 2. Tvoj strategický cieľ

• 3. Tvoje organizačné stratégie

• 4. Tvoja  stratégia riadenia

• 5. Tvoja  stratégia pre ľudské zdroje

• 6. Tvoja marketingová stratégia

• 7. Tvoja systémová stratégia



Kapitola 13. 

Tvoj primárny cieľ.

I. Kľúčové myšlienky:

• Ak chceš  vybudovať veľký podnik, musíš  pochopiť svoje vlastné ciele. Pochopiť 
   svoje PREČO. Maj  na pamäti, aký druh života chceš, tvoje hodnoty, tvoje   
   presvedčenia a tvoje vlastné sny.  Akonáhle rozpoznáš  účel a cieľ svojho vlastného 
   života, budeš  mať pred sebou jasnú víziu svojho podnikania. Tvoje podnikanie   je 
   nástroj, ktorý ti  umožní realizovať tvoj primárny životný cieľ -  tvoj sen. Budeš 
   vidieť ako sa vyvíja a kam smeruje..

Obr.11

II. Otázky pre seba:

Otázky: Áno Nie

Žijem svoj život zámerne? Viem, ako si želám, aby môj život vyzeral?

Viem, ako by som rád trávil čas? Viem, koľko času by som chcel tráviť s priateľmi a rodinou?

Viem, koľko času by som chcel stráviť mimo pracovnej doby, mať čas pre svoje koníčky, 
dovolenku a ďalšie aktivity?

Viem, čo by som rád robil za 5 rokov? 10 rokov?

Viem, koľko peňazí budem potrebovať, aby som urobil veci, ktoré chcem urobiť a kedy ich 
budem potrebovať?



III: Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš  „Nie“, začni  pracovať na    
   objavení  tvojho  primárneho cieľa. Rovnako ako tvoje  podnikanie potrebuje  
   nasledovať víziu, ty budeš  potrebovať  sa primárne zamerať na vlastný život, a    
   sústrediť sa na jeho  nasledovanie a žitie.
   Poznanie tvojich cieľov ti umožní objaviť vlastnú zónu komfortu a rovnako   
   odhaliť neistoty, ktoré ti  bránia objavovať svet. Nikdy nevieš  čo môžeš  urobiť  a čo
   urobíš, kým jasne nevidíš, čo ti vlastne chýba.

• Tvoje podnikanie je prejavom tvojho vlastného života na tomto svete a tvoja  
   unikátna značka predstavuje hodnotu, ktorú tu zanecháš,  keď tento svet opustíš. 
   Na základe tvojho životného cieľa získaš  jasnú predstavu ako má vyzerať tvoje   
   podnikanie. 

Kapitola 14.

Tvoj strategický cieľ.

I. Kľúčové myšlienky:

• Tvoj  strategický cieľ je produktom tvojho Plánu života - víziou dokončenia tvojho 
   hodnotového podnikania. Premýšľaj  nad tým, ako môžeš  byť viac samým   
   sebou, nech už to znamená čokoľvek. Najprv vytvor  ciele pre svoju firmu               
   a potom sa rozhodni, či tieto ciele sú alebo nie sú  realistické a či to stojí za to.    
   Na základe toho sa môžeš rozhodnúť, ako postaviť model tvojho podnikania.

II. Otázky pre seba:

Otázky: Áno Nie

Viem, koľko peňazí chcem získať zo svojho podnikania?

Viem, ako veľmi chcem vidieť svoj podnik až bude dokončený?

Viem, koľko záväzkov, zodpovednosti a úsilia budem musieť vložiť do svojho podnikania?

Prinesie mi moja firma väčšie uspokojenie než to, čoho sa musím vzdať?

Mám jasnú predstavu o mojom prototype podnikania a kedy bude dokončený?

Viem, ako moja firma splní moje životné ciele a Primárny cieľ?



Obr. 12

III. Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš  „Nie“, začni  znovu rozvíjať 
   svoje videnie vlastného želania. Potom budeš  môcť začať so stavbou svojho   
   obchodného prototypu.

• Buď  realistickí, ale stále čo najbližšie  k svojmu Primárnemu cieľu, keď budeš     
   rozvíjať svoj Strategický cieľ. Ak preceňuješ  svoj cieľ, strácaš  čas prenasledovaním 
   neuskutočniteľnej ambície. To bude nútiť teba  a tvoje podnikanie rásť príliš rýchlo,
   uspokojiť tvoje vlastné osobné túžby, čo zvyčajne má za následok neúspech  
   podnikania. Ak však podceňuješ  svoj cieľ tak, že budeš mať nastavené akékoľvek 
   ľahké splnenie štandardov, nemusíš  uspokojiť svoj vlastný Primárny cieľ a nebudeš
   mať vášeň alebo chuť pracovať tak tvrdo na tvojom podnikaní.

   Ak si už nejakú dobu v podnikaní, možno si  už dokončil  niekoľko vecí   
   potrebných pre tvoj  Strategický cieľ. Stačí si predstaviť tvoju spoločnosť väčšiu       
   a pokračovať v brainstormingu.

Kapitola 15.

Tvoja organizačná stratégia.

I. Kľúčové myšlienky:

• Podnik nemôže uspieť bez organizačnej stratégie. V podnikaní  je veľa rôznych  
   povinností, ktoré majitelia podnikov radi a ľahko vynechajú alebo ignorujú.

• Začni  premýšľať o všetkých pozíciách potrebných v  tvojom podnikaní a     
   rozhodni  o ich  zodpovednosti a ako budú honorované. Urob to pre všetkých    
   svojich partnerov spolupracovníkov, ktorých máš. To je obzvlášť dôležité, aby sa 



   partneri vedeli rozhodnúť  čo najskôr o tom, aké budú ich vlastné úlohy v podniku, 
   aké budú  ich právomoci a záväzky a ako bude  ich práca odmeňovaná.

Obr. 13

II. Otázky pre seba:

Otázky: Áno Nie

Vidím sa ako zamestnanec vlastného podniku?

Rozumiem zodpovednostiam, ktoré by som mal splniť?

Rozumiem popisu pracovných pozícií, cieľov, zodpovednosti aké sú na každej pozícii v mojom 
podniku?

Chápem, aké pozície v mojom podnikaní potrebujem prijímať a za ktoré som zodpovedný 
splnením všetkých pozičných zmlúv? Rozumejú tomu rovnako aj všetci moji partneri?

Chápem, ako sa môžem neskôr nahradiť systémom podnikania tak, že všetci ostatní 
zamestnanci, ktorých neskôr najímam, môžu plniť všetky úlohy a povinnosti  a dosiahnuť 
úplne rovnaký výsledok ako Ja?

III. Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš „Nie“, mal  by si začať  
   premýšľať viac  o organizácií podniku. Najprv uveď  všetky potrebné pozície pre 
   tvoje podnikanie, pochop   organizačnú schému, ktorá je štandardná pre väčšinu 
   firiem. Potom môžeš  začať stanovovať  popisy pracovných miest pre každú pozíciu,
   aké sú záväzky a zodpovednosti každého pracovníka  a kto má podávať správy         
   v rámci organizácie.

   Akonáhle už poznáš  všetky práce potrebné vo svojom podnikaní, môžeš vytvoriť 
   pozíciu, zmluvu pre každú pozíciu, napísať do nej svoje meno. Ak máš  partnerov 
   uisti  sa, že si sadneš so všetkými z nich, aby ste sa dohodli, akú pozíciu bude    
   ktorá osoba zastávať a nechať ich podpísať  všetky zmluvy na ich pozície.



• Ďalší krok je obzvlášť dôležitý: Tvoja  organizačná schéma ti bude slúžiť ako mapa 
   pre tvoj začiatok vytvárania systému podnikania, ktorý nevyžaduje tvoju    
   prítomnosť.  Môžeš  nahradiť seba systémom, ktorý vytvoríš.  Začni  od konca a 
   zameraj sa na výsledok-technický aspekt tvojho podnikania. Zdokumentuj  všetko 
   čo robíš  a testuj  rôzne metódy systematického plnenia úloh tým najúčinnejším 
   spôsobom. Vytvor  prevádzkovú príručku pre každú konkrétnu pozíciu, popíš ako sa
   práca vykonáva, čo treba oznámiť a ako to oznámiť. Až budeš  hotový s nižšou - 
   základnou pozíciou, presuň  organizačnú schému vyššie a opakuj  to  isté pre vyššie 
   pozície. Najímaj  ľudí, aby pre teba  robili odbornú prácu pre tebou  vyplnenú  
   pozíciu, aby si mal  čas pracovať na ďalších vyšších pozíciách. 

   Akonáhle vyplníš  celú organizačnú štruktúru, máš  vytvorený systém podnikania! 
   Teraz máš istotu, že to vieš  implementovať spôsobom, akým chceš, aby tvoji    
   zamestnanci pochopili, čo majú robiť. A ty premýšľaj  o spôsobe, ako to hladko  
   spustiť. Toto sú povinnosti manažéra.
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Kapitola 16.

Tvoja  stratégia riadenia.

I. Kľúčové myšlienky:

• Ako si môžeš  byť istý, že to bude prebiehať hladko a fungovať bez problémov  
   potom, čo vytvoríš  dokonalý - spoľahlivý systém pre prevádzku svojho podniku?

   Budeš musieť myslieť ako manažér a navrhnúť spôsoby ako spustiť svoj systém, 
   svoj franchisový prototyp a usporiadať to.

• Systém a fungovanie musia byť schopní riadiť ľudia s čo najmenšími možnými   
  zručnosťami a kvalifikačnými predpokladmi. 

II. Otázky pre seba:

Otázky: Áno Nie

Je systém, ktorý som vytvoril, nezávislý na ľuďoch, čo teda znamená, že sa nespolieha na 
kvalifikovaných ľudí?

Zahŕňa systém kontrolu kvality tak, že bez ohľadu na to, kto systém prevádzkuje, moje 
produkty a služby sú dodávané v rovnakej kvalite a prinášajú výnimočné výsledky?

Môže systém, ktorý som vytvoril, znovu a znovu dosahovať konzistentné výsledky?

Poskytuje systém, ktorý som vytvoril, mojim zamestnancom jasný a podrobný opis úloh, 
ktoré majú urobiť?

III. Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš  „Nie“, môžeš  pokračovať       
   v práci na zdokonaľovaní systému riadenia.

• Uisti  sa, že myslíš  na všetky možné problémy, ktoré môžu vzniknúť počas  
   prevádzky. Uisti  sa, že vytvorený systém nie je rigidný. Môže mať relatívne pevné 
   body tak, aby kvalita nekolísala bez  ohľadu na to, kto vykonáva prácu, ale to by 
   nemalo mariť snahu o individualitu a starostlivosť, ktorú potrebujú cítiť zákazníci 
   podniku. Ty, vlastník firmy, ktorý vytvoril systém riadenia, musíš  myslieť na všetko 
   vopred. Musíš  určiť najúčinnejšie spôsoby zahrnuté v Prevádzkovom manuále,    
   mať všetky problémy spolu s ich riešeniami, a stanoviť jasné pracovné štandardy, 
   ktoré môžu  zamestnanci ľahko sledovať a dosahovať. 
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Kapitola 17.

Stratégia tvojich ľudí.

I. Kľúčové myšlienky:

• Akonáhle je dokonalý - spoľahlivý systém na svete; jediná vec, ktorá môže  
   ovplyvniť tvoje podnikanie, sú tvoji zamestnanci. Musíš  sa uistiť, že sa riadia  
   tvojimi systémovými štandardami  a že kvalita tvojich  výrobkov alebo služieb je 
   konzistentná. Najlepší spôsob ako motivovať ľudí k práci na takomto systéme, bez 
   toho aby sa cítili napätí z daného systému, je umožniť im pochopiť veľkú myšlienku
   tvojho  podnikania - hodnota práce je oveľa väčšia ako samotná práca. 

• Vytváraš  si vlastný podnik, aby si splnil  svoj primárny cieľ života a máš  svoju    
   víziu, ako má tvoje podnikanie vyzerať, akonáhle bude dokončené. Uisti  sa, že tvoji
   zamestnanci chápu hodnotu práce, ktorú vykonávajú  tak, aby boli motivovaní        
   k vlastným príspevkom. Musia vidieť prácu nielen, že je to len „práca“, ale že je to 
   prostriedok k naplneniu vlastného primárneho cieľa v živote. Pre toto.

   Preto je dôležité, aby si pre najímanie zamestnancov zabezpečil/a, že životné ciele 
   tvojich  zamestnancov sú podobné tvojim vlastným cieľom a ich vízia sa úzko riadi 
   hodnotami podniku. 



II. Otázky pre seba:

Otázky: Áno Nie

Najímam svojich zamestnancov, pretože ich osobnosť, základné hodnoty a 
primárny cieľ je "nastavenie" pre podnikanie?

Uisťujem sa, že moji zamestnanci chápu víziu a hodnotu podnikania ako prácu, 
ktorú majú a ktorou ovplyvňujú podnikanie ako celok?

Zabezpečím, aby moji zamestnanci zdieľali rovnaké presvedčenie a víziu 
podnikania ako ja?

Uisťujem sa, že "žijú" touto víziou v práci a je pre nich viac, než len práca?

Vytváram pracovné prostredie s jasnými pravidlami a očakávaniami, ale 
napriek tomu vzrušujúce a náročné pre mojich ľudí?

III. Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš „Nie“, mal/a by si začať  
   premýšľať nad tým, ako nastaviť pracovné prostredie vo vlastnom podniku skôr ako
   hru, ktorú by chcel hrať každý.

• Uisti  sa, že vytváraš  hru, ktorú stojí za to hrať, čo znamená, že musí mať jasné    
   ciele pre ľudí, ktoré treba dosiahnuť, výhry pre nich a jasnú komunikáciu medzi 
   tebou, majiteľkou/om a  zamestnancami.

• Uisti sa, že tvoji zamestnanci chápu, veria a "žijú" víziu, ktorú si vytvoril/a.

Kapitola 18.

Vaša marketingová stratégia.

I. Kľúčové myšlienky:

• Ak podnik nedosiahne na svoj primárny cieľ - získanie a udržanie zákazníkov,  
   potom nezáleží na tom, ako dobre podnik funguje, aj tak zlyhá. Efektívna  
   marketingová stratégia musí jasne definovať, preferencie cieľovej skupiny   
   zákazníkov, pochopiť ich podvedomé nákupné správanie a vedieť, ako zaujať ich 
   pozornosť.

• Existujú dva dôležité okruhy, ktoré majú všetky úspešné marketingové stratégie: 
   poznať  demografiu a psychografiu svojich zákazníkov. Ako vlastník firmy budeš 
   musieť obetovať dosť svojho času, ale stojí to za to, venovať tomu pozornosť, zvlášť
   keď je tvoje podnikanie ešte malé. Nemôžeš si dovoliť robiť chyby pri získavaní  



   zákazníkov - inak nedosiahneš žiadne predaje a tvoje podnikanie skončí ako ďalšia 
   štatistika v 80% zlyhania malých podnikov v prvých 5 rokoch prevádzky.

II. Otázky pre seba:

Otázky: Áno Nie

Viem, kto sú moji zákazníci? Poznám ich vek? Pohlavie? Úroveň príjmov? Vzdelanie?

Viem, čo chcú moji zákazníci?

Viem, aké produkty a služby očakávajú moji zákazníci?

Viem, ako získať pozornosť zákazníkov počas 5 sekúnd, aby mohli nakupovať produkty a služby
z mojej firmy?

Chápem emócie, ktoré stoja za ich nákupným rozhodnutím?

Vyskúšal som rôzne spôsoby, ako budovať svoju firmu, aby som našiel najúčinnejší spôsob, ako
dokázať že moje výrobky a služby sú lepšie ako u konkurencie?

Je moja marketingová stratégia zameraná na svoju konkurenčnú silu?

III. Akcia:

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš  „Nie“, možno budeš musieť 
   prehodnotiť svoju Marketingovú stratégiu. Nepodceňuj  tento dôležitý aspekt    
   podnikania.

• Zisti, aká je základná hodnota tvojho podnikania a aký druh zákazníkov chce túto 
   hodnotu. Maj na pamäti, že hlavnou hodnotou nie sú produkty alebo služby,  
   ktoré poskytuješ, ale to, čo zákazníci získajú, keď používajú vaše produkty alebo 
   služby.

• Možno budeš chcieť rozdávať zadarmo vzorky, bezplatné produkty a služby alebo 
   zľavy, ktoré oslovili zákazníkov, aby si zhromaždil/a svoje demografické                      
   a psychografické informácie. Vždy ťa to bude stáť tvoj čas.

Kapitola 19.

Stratégia systému.

I. Kľúčové myšlienky:

• Systém je súbor vecí, akcií, nápadov a informácií, ktoré na seba vzájomne pôsobia, 
   a tak prispievajú k zmene iných systémov. V  tvojom podniku existujú tri druhy  
   systémov: "hard" pevný systém, "soft" mäkký systém a informačný systém. Pevný 



   systém - hard system odkazuje na všetky neživé veci - napríklad na všetko tvoje 
   vybavenie, majetok, nábytok a farby tvojej značky. Mäkký systém - soft system  
   odkazuje na dynamiku, premenlivé a adaptabilné veci, ako je aj tvoj predajný    
   systém.

   Informačný systém  ti poskytuje údaje o tom, ako ostatné dva systémy vzájomne 
   na seba pôsobia. Príkladom informačného systému môže byť riadenie a kontrola 
   zásob, prognózovania peňažných tokov a súhrnná správa o predajných činnostiach.

• V procese predaja sú tri okruhy, v ktorých sú všetky tri systémy ktoré sú popísané 
   vyššie: Prezentácia schôdzok, Prezentácia analýzy potrieb a Prezentácia  
   navrhovaných riešení. Zmyslom prezentácie stretnutia so zákazníkom je jediná vec,
   dohodnúť si stretnutie. Kontrola nad financiami je kľúčová. Prezentácia analýzy 
   potrieb je podrobným vysvetlením, ako môžu tvoje produkty a služby zmierniť  
   zákazníkov existujúci problém a poskytnúť mu kontrolu nad nim.       
   Prezentácia navrhovaného riešenia je posledným bodom pre zabezpečenie  
   predaja tým, že zákazník uvidí spokojnosť, ktorú môže získať z používania tvojich 
   produktov a služieb a ako môže získať kontrolu nad niekoľkými aspektami svojho 
   života. Maj na pamäti, že vždy chceš zabezpečiť dlhodobý vzťah, nie    
   jednorazovú transakciu. Čo chceš, nie je predávať výrobky alebo služby, ale    
   skôr získať vzťah so zákazníkom. Tvoj  predajný systém musí byť konzistentný, takže 
   vždy to prezentuj rovnakým spôsobom a uisti  sa, že to funguje rovnako.     
   Nebudeš mať predajcu, ale predajný systém.

II. Otázky pre seba:

Otázky: Áno Nie

Viem, aké systémy mi budujú môj celý podnikateľský prototyp?

Rozumiem,ako sa vzájomne ovplyvňujú a chápem ich účinky na môj celkový podnikateľský plán?

Má môj celkový obchodný systém vždy konzistentné výsledky?

Zahŕňa môj franchisový systém efektívny predajný systém?

Viem, ako efektívne využiť svoj informačný systém ku konštrukcii, zlepšeniu a dokonalosti môjho
franchisového prototypu?
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III. Akcia

• Ak na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovieš  „Nie“, uisti sa, že si      
   vlastníkom vlastného systému.

• Používaj svoj informačný systém múdro. Vytvor si vlastné ciele a merítka  
   informácií, ktoré získaš prostredníctvom denných predajných a prevádzkových    
   činností.

• Byť vlastníkom firmy neznamená byť jediným odborníkom sám. Musíš  vytvoriť 
   vízie a ciele tvojej firmy ako podnikateľ/ka a vytvoriť systém predaja ako manažér. 
   Rovnováha medzi troma rolami ti pomôže k rastu tvojho podnikania a vyhnúť sa 
   deštruktívnym chybám, ktoré produkujú mnohé  malé podniky. Pomôže ti to    
   produktívne tráviť svoj čas. Nie príliš sa sústreďovať na odbornú prácu, ale múdro 
   presunúť svoje úsilie na strategické a riadiace práce. Vytváraš  podnik, aby si    
   poskytoval/a  pracovné miesta ostatným ľuďom a nie len pre seba. Rob len to, čo 
   máš  rád/a a uisti sa, že sa ti páči podnikanie!

Sloboda nie je o tom, hovoriť "áno" alebo "nie", keď sa musíme o niečom 
rozhodnúť, je to moc pretvárať a vytvárať seba samého. Sloboda je schopnosť
uskutočniť Nietzscheho slová a stať sa tým, čím naozaj sme.
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