
"Z mojego podwórka"
TERMIN

I Termin / znaczenie
Tu było mi prościej i wiedzę poszerzam naturalnie z powodu wyjazdu do UK. Język angielski w moim
zawodzie jest kluczowy, w zakresie znaczeń z zakresu ekonomii i biznesu. Po kilkunastu latach od
wyjazdu z Polski, kiedy miałam kontakt z polską telewizją i programami tematycznymi, jestem
zaskoczona jak dużo "angielszczyzny" w tej chwili stosuje się w Polsce w życiu codziennym. Dlatego
jeżeli wydaje Ci się, że nie nadajesz się do nauki pojęć z zakresu biznesu, że taka wiedza Ci nie
wchodzi, to może skup się na nauce języka angielskiego. Dwie pieczenie na jednym ogniu, bo
poprawisz umiejętności komunikacji w innym języku, co może pomóc rozwinąć skrzydła w biznesie w
przypadku kontraktów międzynarodowych, a przy okazji zrozumiesz bardzo dogłębnie pojęcia
przydatne w biznesie. Jest jeszcze coś ekstra, swoboda komunikacji praktycznie na całym świecie.
Zobacz, wysilasz się raz, a ile korzyści

II Termin / data
Ja bardzo pilnuję terminów urzędowych tak samo, jak terminów spotkań z klientami. Niestety oni sami
nie zawsze wykazują się takim samym zaangażowaniem, dlatego:

a) jeżeli klient opóźnia proces prac, które muszą być wykonane w odpowiednim terminie, korzystam z
wewnętrznego "Newsletter" wysyłając tak zwane przypominajki, ale i podkreślając konsekwencje,
jakie poniesie klient. W zależności od branży należy pamiętać, że czasem kiedy klient nie dotrzyma
terminu, a przez to i my nie wykonamy terminowo usługi to potem może nas czekać ciężka przeprawa
z klientem i obarczanie się nawzajem, kto ma pokryć ewentualne kary. Polecam dlatego dla każdego
kto prowadzi usługi, by poza obowiązkowym regulaminem, wprowadzić dodatek zabezpieczający
swoje własne interesy, właśnie wyszczególniający informacje, że kiedy klient nie dopełni terminu
pomiędzy Wami, Ty nie ponosisz odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów oficjalnych z urzędu.

b) na przestrzeni kilkunastu lat działalności usługowej raz na zawsze wyleczyłam się z "darmowych"
konsultacji bez zobowiązań, ponieważ klienci często nie doceniają tego, a co gorsza nie stawiają się na
umówiony termin, nawet nie informując o tym nas wcześniej. Powszechny brak szacunku, niestety
mimo naszych starań jest obecny, dlatego darmowa konsultacja ze mną jest tylko dodatkiem do
płatnej usługi, bym w ten sposób nie ponosiła straty czasu, który dla każdego przedsiębiorcy jest
największa wartością.y sprzedaż dla innych.


