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Żeby odnieść sukces potrzebujesz przede
wszystkim czasu. W książce ,,Poza schematem.
Sekrety ludzi sukcesu'', autor wspomina o
zasadzie 10 000 godzin.

Okazało się, że najważniejszy jest czas.

Musisz poświęcić wystarczająco dużo czasu na to, aby w swojej
dziedzinie osiągnąć mistrzostwo. Malcolm Gladwell proponuje 10 000
godzin jako punkt odniesienia. 

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym trenerem, który stara się
zdobyć pierwszych klientów, czy też masz już rozwinięty biznes 
z wieloma lokalizacjami, to zapewniam Cię, że znajdziesz tutaj coś dla
siebie

Przeczytaj wszystko!

Gorąco zachęcam Cię do przeczytania tego ebooka w całości. Dowiesz się
z niego wiele o każdym z sześciu etapów. Możesz sobie wydrukować ten
tekst, albo zapisać na komputerze. Ważne, byś miał go pod ręką i często
do niego wracał. W każdym momencie, gdy poczujesz się zagubiony lub
zdezorientowany (co się będzie zdarzać, jeśli postawisz przed sobą
wyzwania), zatrzymaj się na chwilę.

Zatrzymaj się i wróć do tego ebooka, znajdź miejsce, w którym obecnie
jesteś i postępuj zgodnie z czynnikami sukcesu, które są wymagane, aby
nadal się rozwijać.

Jeśli nie czytałeś tej książki, postaram się Ci wyjaśnić, o co chodzi. 
Po zbadaniu najlepszych sportowców, menedżerów i specjalistów 
z różnych dziedzin, Malcolm Gladwell dokonał analizy wielu czynników,
które wiążą się z osiągnięciem mistrzostwa w dowolnej dziedzinie.
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Przychody: 
0-2500 zł miesięcznie

Wyzwania: 
Wciąż jesteś nowy w branży i nie wiesz, od czego zacząć, co zrobić, żeby
znaleźć klientów. Boisz się i czujesz niekomfortowo, gdy prosisz ludzi 
o pieniądze za swoje usługi. Pewnie też wierzysz w to, że więcej
certyfikatów czy szkoleń oznacza więcej klientów.

Cel: 
Chcesz znaleźć swoich pierwszych 3-5 klientów i rozpocząć z nimi pracę,
żeby zdobyć doświadczenie i pewność siebie. Chciałbyś wykorzystać
swoją pasję oraz wiedzę, żeby zacząć rozwijać swoją karierę.

Czynniki sukcesu: Strategia biznesowa, sprzedaż
Dla większości ludzi, stworzenie prostej strategii biznesowej jest tym,
gdzie zaczyna się ich podróż. Kochasz fitness, sport, a teraz zdecydowałeś
się zająć tym na poważnie. Niektórzy zaczynają jeszcze podczas studiów.
Dla innych to zajęcie na część etatu w ramach rozwijania swojej pasji i
zdobywania wiedzy. Jeszcze inni szukają nowej ścieżki kariery, aby
zrezygnować z obecnej pracy, która im nie pasuje.

Niezależnie od tego, jakie są Twoje powody, najważniejsze jest to, że
podjąłeś taką decyzję. Ale co dalej?

Cóż, większość osób rozpoczyna pracę w komercyjnej siłowni. Niektórzy
zaczynają pracować na pół etatu, a inni od razu w pełnym wymiarze
godzin. W każdym przypadku, jeśli Twoja praca zaczyna się na siłowni, to
z reguły obejmuje więcej niż same treningi. Musisz np. spędzać czas
recepcji, czyścić sprzęt i takie tam. Bez sensu...

ETAP #1:
Dopiero zaczynam
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To może być frustrujące, jeśli spędziłeś mnóstwo czasu, by zdobyć
wiedzę, a teraz musisz czyścić bieżnie na siłowni.

Pamiętaj, że każdy kiedyś zaczynał. Żeby mieć mnóstwo klientów 
i grafik zapełniony na 3 miesiące do przodu musisz zacząć od  pierwszego
kroku, od pierwszego klienta.

Na tym etapie musisz dowiedzieć się czy ta praca będzie czymś, co
naprawdę pokochasz i będziesz mógł to robić dzień w dzień, przez
wiele kolejnych lat. 

Kluczem do sukcesu jest rozszerzenie swojej wizji i nauczenie się podstaw
strategii biznesowej, aby iść naprzód (czyli jak wycenić i promować swoje
usługi, aby odnieść sukces). Poszukaj innych, którzy już podążali ścieżką,
którą Ty dopiero odkrywasz. Zadawaj dobre pytania. Słuchaj wszystkiego,
co mają do powiedzenia. Wykorzystaj tę wiedzę!

Kiedy zdecydujesz, że to jest faktycznie coś, co naprawdę kochasz
robić i przeanalizujesz przykłady ludzi, którzy odnieśli sukces, szybko
rozpoczniesz swoją przygodę.

Wkrótce zaczniesz zadawać sobie pytania: jak mogę tę pracę, którą
kocham, przekształcić w taką, dzięki której zarobię pieniądze?
To prawdopodobnie doprowadzi Cię do momentu, w którym zaczniesz się
zastanawiać, jak zacząć prowadzić własny biznes.
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ETAP #2:
Praca na cały etat
Przychody: 
2500-6000 zł miesięcznie

Wyzwania: 
Brakuje Ci systemów i narzędzi, aby znajdować i pozyskiwać nowych
klientów. Nadal nie wierzysz, że w dłuższej perspektywie możesz
osiągnąć sukces. Prawdopodobnie wciąż sądzisz, że zanim będziesz
gotowy na więcej potrzebujesz więcej wiedzy i doświadczenia.

Cel: 
Chcesz konsekwentnie pozyskiwać nowych klientów, aby wypełnić swój
grafik. Chcesz też zarabiać odpowiednio dużo za pracę, którą kochasz,
ponieważ chcesz, żeby stała się Twoim podstawowym źródłem dochodu.

Czynniki sukcesu: Strategia biznesowa, sprzedaż, marketing
Aby przejść z pracy w niepełnym wymiarze godzin do tej na cały etat,
musisz poznać zasady rządzące rynkiem oraz nauczyć się sprzedaży.
Jest takie powiedzenie, że „nic nie ma większego wpływu na Twój zysk
niż opanowanie umiejętności sprzedaży”.
To jest prawda. Jeśli masz zamiar zrobić coś dla siebie w biznesie, musisz
najpierw nauczyć się sprzedawać. Wielu ludzi uważa, że sprzedaż jest
czymś plugawym. 

Mają w głowie zły obraz sprzedawców, którzy wykorzystują ludzi i
zmuszają ich do kupna czegoś, czego tak naprawdę nie chcą. 
Z pewnością istnieją wśród sprzedawców tacy ludzie, ale
profesjonalna sprzedaż to coś zupełnie innego.
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Jakie są cele Twoich klientów?
Dlaczego ich cele są dla nich ważne?
Jak bardzo są zaangażowani w osiągnięcie swoich celów/rozwiązanie
problemów?

Czy znajdę swoją drogę?
Czy ludzie kupią to, co chcę im sprzedać?
Czy będę w stanie utrzymać dochody na wystarczającym poziomie?
Co jeśli stracę klienta lub dwóch? Czy dam radę pozyskać nowych?
Czy gdy wyjadę na wakacje, klienci poczekają, aż wrócę?

Aby być dobrym w sprzedaży, trzeba KOCHAĆ ludzi i KOCHAĆ im
służyć.

„Sprzedaż to służenie”

Kiedy poświęcasz czas, aby naprawdę zrozumieć perspektywę klientów,
rozwiązać ich problemy lub pomóc osiągnąć cele, to służysz im na
najwyższym poziomie.

Odpowiedz na pytania:

Poznanie wszystkich elementów składających się na skuteczną sprzedaż
ma największy wpływ na to, jak szybko rozwiniesz swój biznes 
Gdy połączysz to z kilkoma prostymi strategiami marketingowymi,
przekonasz się, że Twój grafik szybko się zapełni.

Jeśli chcesz rozwijać swój własny biznes na pewno w Twojej głowie
pojawia się mnóstwo wątpliwości.

Jeśli jednak mimo tego zaczniesz działać i rozwijać swój własny biznes
po pewnym czasie, zobaczysz, że było warto.
Dlatego właśnie mówimy: „miej odwagę, ćwicz wiarę”. Wszystko
zaczyna się tutaj.
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ETAP #3:
Zmień swoją karierę w biznes
Przychody: 
6000-10000 zł miesięcznie

Wyzwanie: 
Próbujesz dalej rozwijać biznes, ale nie masz biznesplanu, systemu 
i narzędzi, które są potrzebne do dalszego rozwoju. Jesteś zmęczony,
przytłoczony treningami i jednoczesnym rozwijaniem biznesu. Możliwe, 
 że obrałeś niewłaściwą strategię marketingową.

Cel: 
Chcesz zarabiać więcej za godzinę pracy z klientami. Chcesz stworzyć
system, który pomoże Ci zarabiać w inny sposób niż prowadząc
pojedyncze treningi. Marzysz o przekształceniu swojej kariery 
w dochodowy biznes.

Czynniki sukcesu: Strategia biznesowa, sprzedaż, marketing, operacje
To jest zabawa, ale z drugiej strony, trudny etap.
Do tej pory nauczyłeś się, jak ciężko pracować i w jaki sposób odnieść
sukces jako profesjonalista, który wykonuje swoją pracę lepiej niż
konkurencja.

Dobrze sobie radzisz i zarabiasz trochę pieniędzy, ale chcesz zbudować
biznes, który będzie czymś więcej niż wymianą Twojego czasu na
pieniądze. Jednak jeszcze nie jesteś na to gotowy.

Nie masz mocnego planu biznesowego. Jesteś zajęty prowadzeniem
treningów, a w wolnym czasie próbujesz się rozwijać w zakresie
marketingu. Brakuje Ci szerszej perspektywy.
Niektórzy ludzie wierzą, że muszą jeszcze przez jakiś czas pocierpieć, 
żeby zasłużyć na sukces.
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Prawda jest taka, że sukces to nie jest kwestia zasługiwania. To
kwestia rozwinięcia własnych systemów działania i używania
odpowiednich narzędzi. To wszystko składa się na sukces.

Rozwój firmy wymaga ogromnej ilości inwestycji. Wynajęcie lokalu,
sprzęt, oprogramowanie, ubezpieczenie, to nie jest tanie. Potrzebujesz
przychodów, aby kontynuować wzrost.
Czasem trudno jest konsekwentnie stawiać przed sobą wyzwania,
wkładać w to swoją energię, często poświęcać więcej niż inni i dążyć do
spełnienia swojego marzenia.

To właśnie tutaj Twoja wizja i zaangażowanie są testowane po raz
pierwszy. Nie każdy dzień jest zabawą. To jest prawdziwa praca.

Oczywiście Twój umysł będzie chciał Cię oszukać, podpowiadając, że
łatwiej byłoby wrócić do pracy na własny rachunek, zatrzymać
wszystkie pieniądze i nie ponosić ryzyka ani odpowiedzialności, ale tak
nie rozwinie się swojej marki.
Dzięki kolejnym wyzwaniom, przygotowujesz się do poważniejszego
zaangażowania, które jest dopiero przed Tobą.
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ETAP #4:
Stwórz zespół
Przychody: 
10 000 - 25 000 zł miesięcznie

Wyzwanie: 
Nie masz wystarczająco dużo miejsca lub czasu. Nie wiesz, jak zatrudnić
odpowiednich ludzi, żeby móc nadal się rozwijać. Nie wiesz, jak znaleźć
jeszcze więcej klientów.

Jesteś przytłoczony i sfrustrowany, ponieważ nie masz umiejętności
potrzebnych do rozwiązania problemów, które dzisiaj stoją przed Tobą.
Myślisz, że jeśli będziesz pracował ciężej i skupisz się na marketingu, to
wszystko pójdzie w dobrym kierunku bez inwestycji i zatrudniania
nowych osób.

Cel: 
Chcesz podwoić swoje przychody. Chcesz zatrudnić i rozwinąć zespół,
któremu zależy na obsłudze klientów tak bardzo jak Tobie. Chciałbyś
wypracować równowagę między biznesem a życiem osobistym. 

Czynniki sukcesu: strategia biznesowa, sprzedaż, marketing, operacje,
zespół, finanse
Ok, w tym momencie masz już pewne doświadczenie w biznesie.
Rozwijasz go od jakiegoś czasu, ale teraz nadszedł moment, by
zaangażować się na zupełnie nowym poziomie i nadal kontynuować
rozwój.

Twoje życie prywatne pewnie się zmieniło, może zdecydowałeś na zakup
mieszkania albo domu, masz rodzinę, dzieci...
Niezależnie od motywacji, nadszedł czas, aby osiągnąć jeszcze większy
sukces fi dalej rozwijać swój biznes.
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Nie możesz po prostu dalej „ciężko pracować” i oczekiwać, że nagle 
coś się zmieni. Musisz włożyć wysiłek, ale co ważniejsze, zainwestować
w swój biznes już teraz i opracować plan długoterminowego sukcesu. 

Należy mieć jasne cele, solidny jak skała plan biznesowy i każdego dnia
starać się go zrealizować. 

Większość ludzi nie dociera tak daleko. Na swojej dalszej drodze na pewno
napotkasz wyzwania i będziesz musiał się z nimi zmierzyć. 
Jednak bez względu na to, jakie wyzwania napotkasz po drodze, musisz
działać, aby dalej się rozwijać.

10

Jak odnieść sukces w branży fitness. Poznaj etapy rozwoju biznesu 



ETAP #5:
Rozwój liderów
Przychody: 
25 000-80 000 zł miesięcznie

Wyzwanie: 
Nie masz strategii marketingowej, która pozwoliłaby Ci zwiększyć liczbę
potencjalnych klientów, a firma w zbyt dużym stopniu polega na Tobie.
Nie masz liderów, którzy mogliby Ci pomóc realizować cele biznesowe. 

Boisz się regresu i stresujesz z powodu pieniędzy. Czujesz się jak więzień
swojego biznesu. Możesz być zmęczony i sfrustrowany, bo bardzo się
starasz, ale nie ma z tego postępów. Tacy ludzie wierzą, że potrzeba więcej
reklam na Facebooku, więcej ofert i więcej lokalizacji.

Cel: 
Chcesz zmniejszyć ilość swoich codziennych obowiązków i rozwijać
liderów, którzy będą tworzyć biznes razem z Tobą. Chciałbyś zwiększać
zyski, ale nadal czuć, że praca daje Ci satysfakcję. 

Czynniki sukcesu: Strategia biznesowa, sprzedaż, marketing, operacje,
budowanie zespołu, finanse
Na tym etapie robisz już wiele rzeczy dobrze (nawet jeśli nie zawsze tak to
odbierasz). Osiągasz świetne wyniki w swojej firmie i cały czas zwiększasz
swoje osobiste dochody. Jednak z drugiej strony, pracujesz za dużo i Twój
biznes jest od Ciebie za bardzo zależny.

Gdybyś zrobił sobie kilka tygodni wolnego, wzrost Twojego biznesu by się
zatrzymał. To może się wydawać dziwne, ale teraz jesteś w sytuacji, 
w której to TY jesteś czynnikiem ograniczającym dalszy rozwój Twojej
firmy.
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W tym momencie musisz zadecydować jaki kierunek rozwoju będzie
najlepszy dla Ciebie i Twojego biznesu.
Dla jednych będzie to uruchomienie drugiej (lub trzeciej) lokalizacji. 
Dla innych będzie to przekazanie częśći obowiązków komuś innemu  i
spędzanie większej ilości czasu w domu z rodziną. 
Niezależnie od tego, co to dla Ciebie oznacza, masz sporo możliwości.

Świętowanie sukcesu, który osiągnąłeś, jest niesamowite. 
To z pewnością dobra wiadomość. Jeszcze lepszą wiadomością jest to, że
dla większości przedsiębiorców, świętowanie wywołuje uczucie
spełnienia tylko na chwilę.

Zdajesz sobie sprawę, że to, co naprawdę kochasz najbardziej to nie
nagrody, ale stawianie czoła wyzwaniom związanym z rozwojem
Twojego biznesu.

Ponieważ to właśnie sprawa, że żyjesz, czyli maksymalnie
wykorzystujesz swój potencjał.

Jesteś w najlepszej formie, kiedy stawiasz czoła trudnym wyzwaniom,
podejmujesz duże ryzyko i wspinasz się na góry, na które inni nie
odważyliby się nawet spojrzeć.

Jeśli chcesz „wrócić do gry” po osiągnięciu tego punktu, witam Cię 
z powrotem. Teraz jesteś gotowy, aby przejść do następnego etapu…
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ETAP #6:
Zostań elitarnym przedsiębiorcą
Przychody: 
80 000+ zł miesięcznie

Wyzwanie: 
Być może brakuje Ci jasności co do długoterminowej wizji rozwoju 
i powiązania jej z modelem biznesowym, misją firmy i zgraniem zespołu.
Możesz czuć  się przytłoczony, ponieważ Twój biznes stał się zbyt złożony.
Możesz czuć się niespełniony i stracić chęć dalszego rozwijania swojego
biznesu. 

Cel: 
Chcesz pracować nad większa misją, która spełni Twoje długoterminowe
cele, kontynuować rozwój liderów i tworzyć nowe możliwości dla
członków zespołu, by mogli osiągać swoje osobiste cele. Chciałbyś też żyć
w wymarzony sposób i wywierać duży wpływ na świat.

Czynniki sukcesu: Strategia biznesowa, sprzedaż, marketing, operacje,
przywództwo i zespół, finanse

Teraz, jeżeli jesteś na którymś z poprzednich etapów, pewnie myślisz:
„wow, dla tych ludzi życie w tym momencie musi być niesamowite,
wszystko wydaje idealne, ciekawe kiedy zaszli tak daleko?”

Każdy ma wyzwania, z którymi musi się zmierzyć, kiedy chce się
rozwijać w nowych obszarach. Na tym właśnie polega rozwój.

Musisz nauczyć się kochać wyzwania i przekonać się, że to proste rzeczy
są tym, co w życiu liczy się najbardziej (wcale nie są to pieniądze). 
Biznes (i życie) to nauka o podróży, a nie o celu.
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Kluczem do ciągłego rozwoju i sukcesu na jest otaczanie się tymi,
którzy będą Cię inspirować i postawią przed Tobą nowe wyzwania.

Jesteśmy najbardziej żywi, kiedy się rozwijamy. Każde nowe marzenie
pozwala nam rosnąć i rozwijać siebie w nowych, ekscytujących
kierunkach.

To sześć etapów rozwoju biznesu fitness. A Ty, na którym z nich
obecnie się znajdujesz?
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