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SKUTECZNY BIZNES

Dochodowy
Przecież to nikogo nie powinno dziwić, to oczywista oczywistość.
Szkoda tylko, że obrót, jaki pojawia się na koncie jest mylnie odczytywany jako zarobek. Kiedy obroty
firmy są regularne i na wysokim poziomie, to można nawet nie zauważyć pojawiających się kolejnych
kosztów. Gdy obrót spada nawet nieznacznie, wtedy może się okazać, że firma nie przynosiła wcale
zysków. To nie jest kwestia bycia samodzielnym księgowym, ale kontrola własnych pieniędzy w firmie
to podstawa. Kiedy wynik finansowy zawsze jest na plus, a Ty jako właściciel firmy wydajesz tylko jej
zyski, a nie obroty, to wtedy możemy mówić, ze Twój biznes jest dochodowy.
Aby jednak biznes w ogóle zaczął zarabiać, niezbędna jest tu przede wszystkim praca u podstaw.
Kreowanie oferty, zarządzanie, planowanie, marketing... Lista tego jest całkiem spora, ale spokojnie,
niektóre z tych obowiązków wzajemnie się ze sobą przeplatają.

 
Przyjemny
Czy kluczem do sukcesu nie jest to, że w weekend przebierasz już nogami z radością, że jutro
poniedziałek i będziesz wykonywać swoją ulubioną pracę?
Tak wiele firm otwiera się teraz po przysłowiowym zaglądaniu przez płot do sąsiada i stwierdzeniu, że
'to co on robi, jest takie proste, prawie bez inwestycji, więc ja też tak potrafię'. To nic złego inspirować
się innymi, bo kopiować oczywiście nie polecam. Jednak decyzja o otwarciu firmy i robienie czegoś
czego się nie lubi, a już o zgrozo w ogóle się na tym nie zna, to jeden z powodów dla których w
pierwszym roku/dwóch zamykają się Start-Upy.
Czy nie lepsza jest perspektywa, że we własnej firmie robimy to, co sprawia nam przyjemność i
jeszcze nam za to płacą? Zatem, nawet jeśli w początkowym okresie (nie będę Cię okłamywać, że
będzie inaczej) przytłoczy Cię ilość i zaawansowanie niektórych obowiązków, to pamiętaj, że z czasem
będzie można je zlecić i oddelegować. Zawsze podejmując decyzje w firmie, miej po prostu też na
uwadze, żeby nie robić czegoś na siłę.

 
Stabilny
Tak naprawdę, kiedy biznes jest dochodowy i przyjemny to naturalnie staje się stabilny.
Zauważ, że kiedy w pełni kontrolujesz zarządzanie wszelkimi procesami, finanse, pracujesz dla
przyjemności, ciągle pojawiają się nowe super pomysły, to te wszystkie elementy wpływają na
stabilność Twojego biznesu.
Ja, dodatkowo określenie "stabilność" nazywam takim "murem obronnym" dla przyjemnej i
dochodowej pracy. To dodatkowa aktywność i decyzje w firmie, które sprawią, że nagłe sytuacje
losowe, jak np. Covid-19 i liczne związane z nim restrykcje dla biznesu nie sprawią, że Twoja firma z
dnia na dzień stanie na krawędzi bankructwa.


