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A napi rutin 

 

 Unalmasnak tűnhet, de nem az: ebben a cikkben arról írok, miért fontos a napi rutin és 

hogyan tesz magabiztosabbá. 

 Kezdő koromban én is ott rontottam el, hogy nem terveztem meg a napjaimat, hanem a havi 

zárás előtt kezdtem el igazán dolgozni és akkor igyekeztem gyorsan kötni valamit. Utána persze 

mindig megfogadtam, hogy a következő hónapban nem így lesz, de sokáig nem voltam képes rá. 

 Olvastam időgazdálkodással foglalkozó könyveket is, de igazán nem váltak be. Azért nem, 

mert azok egy teljesen kidolgozott rendszert akartak megtanítani nekem és az nem jött be. Nem 

voltam és nem is vagyok képes kizárólag külső szempontok alapján megszervezni a tevékenységemet, 

az életemet és a munkámat, hiszen akkor könyvelőnek mentem volna. 

 De az sem volt jó, hogy az idő kifolyt a kezemből, ezért kénytelen voltam kitalálni egy 

működő megoldást. Direkt nem rendszert írtam, mert ennek pont az a lényege, hogy nem  rendszer. 

Viszont jól kezeli az értékesítői munkára jellemző váratlanságokat és megszakításokat. 

 Annyi az egész, hogy keresd meg azt a pár dolgot a munkádban, ami igazán fontos a siker 

vagy eredményesség szempontjából, döntsd el, hogy naponta mennyit és mit kell megtenned 

belőle és tedd meg, anélkül, hogy érdekelne, lesz-e eredménye vagy nem? 

 Például:  

 Értékesítőként a legfontosabb az új ügyféljelöltekkel való kapcsolatfelvétel. 

 Mit csinál a legtöbb kolléga? Utál telefonálni, ezért folyamatosan halogatja és telefonálás 

közben is hatalmas az ellenállása. Ezért kampányszerűen telefonál  és főleg akkor, amikor 

bekövetkezik a havi zárás és sürgősen kötnie kellene valamit. 

 Ha nem így akarsz működni,  akkor döntsd el, mennyit telefonálsz minden munkanap. Ez ne 

legyen túl nagy szám. Mondjuk 10 hívás. Zavard le a nap elején, de NE tűzd ki célnak, hogy mi legyen 

az eredménye! Tehát ne addig telefonálj, amíg 3 tárgyalásod nem lesz belőle, hanem a 10 megtett 

hívás legyen a cél. 

 Szemben azzal a kollégával, aki már előre tart a délutáni telefonálástól, te a kezedben tartod 

a kontrollt. Tudod mit és mennyit kell csinálnod. Kereted ad a napodnak. Kiegyensúlyozottabb leszel. 

 S egy hónap múlva, amíg az alkalomszerűen telefonáló kollégának lesz összesen 60-80 hívása, 

amelyeket nehezen hozott össze, neked lesz 200 hívásod, legalább kétszer annyi tárgyalásod, 

lényegesen több ajánlásod és folyamatosan lendületben maradsz, nem kell hetente egyszer 

összekaparnod magad és újra elkezdeni a munkát. 

 Az egész kulcsa az, hogy az adott napi munkádtól nem vársz el különösebb eredményt! Nem 

várod el, hogy teljesen sikeres legyen - csak arra törekszel, hogy megcsináld. Ahogy rendszeresen 

elvégzed, úgyis fejlődni fogsz benne és a rendszeresség meg fogja hozni az eredményeket. 
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 Ezzel leveszed magadról a tökéletességre való törekvés érzelmi terhét, eltünteted a rossz 

kedvedből fakadó negatív elvárásaid ( Úgysem ad senki időpontot) és elég csak koncentrálnod, hogy 

a napi penzum meglegyen.  

 Főleg a kezdőknél az egyik gyakori probléma az, hogy meghallgatják valamelyik rutinos és 

sikeres szupersztár előadását és saját maguk felé is ugyanolyan elvárásokkal vannak. Így a munka 

folyamatos kudarc, hiszen nem megy úgy, ahogy szeretnék és ez vezet a fokozatos 

elkedvetlenedéshez és a motiváció elvesztéséhez. 

 Ha ezt a módszert használod, könnyebb elkezdened dolgozni is, hiszen nem kell azonnal 

eredményt elérned, ezért nekifoghatsz 'csak úgy' és majd ahogy bevonódsz a munkádba, úgy visz 

magával a lendületed. 

 A könyvem írását is így csinálom és fényesen bevált! Napi egy oldalt tűztem ki célul, nem 

törődve azzal, hogy milyen lesz a minősége - azt majd később javítom. Így írási rutint szereztem. Nem 

kellett a remekműre meg  az ihletre várnom, hanem készül a könyv és egyre jobb lesz. A témák is 

folyamatosan jutnak eszembe, nem kell az üres papír előtt üldögélnem, csak könnyedén írnom. 

 Ha beleszólnál a könyvem írásába, amelyet a fogyasztóknak szóló személyes értékesítésről 

írok (B2C), akkor küldj témajavaslatot, írd meg, mi az, amiről szívesen olvasnál, mi az, ami problémát, 

nehézséget okoz a munkádban! 

 

 Írd meg nekem, mi vált be, mi történt, amikor elkezdted használni ezeket a módszereket! 

 Ha kérdésed van, azt is írd meg, válaszolni fogok! 
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