
Jak odnieść sukces w branży fitness?
Maksymalnie wykorzystaj swój talent,
czas i wysiłek
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Pierwszym krokiem, który umożliwi Ci rozwój
Twojej kariery jest ustalenie priorytetów. 

Oczywiście, wydajność jest ważna. Jednak czasem musisz wybrać pomiędzy
wydajnością a skutecznością, czyli robieniem właściwych rzeczy. Dla
rozwoju Twojej kariery zdecydowanie ważniejsza jest skuteczność. 
Dlatego powinieneś dowiedzieć się, jak zwiększyć swoją produktywność.
Dzięki tym strategiom nauczysz się ignorować błahostki i skupisz się tylko
na tym, co naprawdę ma znaczenie dla rozwoju Twojej firmy.

Chodzi o określenie, co warto robić, a następnie skoncentrowanie się
niemal wyłącznie na tym. Te strategie pomogą Ci w pełni wykorzystać
Twój czas.

Jeśli na Twojej liście rzeczy “do zrobienia” cały czas pojawiają się nowe
punkty, może to być frustrujące. Musisz ustalić kryteria, które umożliwią  Ci
określenie, które zadania są naprawdę ważne, a które mniej. 
Wiele osób szuka sposobów, aby zrobić więcej w krótszym czasie.
Korzystają na przykład, z różnych sztuczek oszczędzających czas czy,
bardzo popularnego ostatnio, ,,hackowania” produktywności. 

Jednak nawet jeśli będziesz wykonywać zadania bardzo szybko, 
nie osiągniesz niczego konkretnego, jeśli te rzeczy nie będą w ogóle
warte zrobienia. Cały Twój czas, energia i umiejętności pójdą na marne.
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sytuacją, gdy śpisz coraz mniej i pracujesz coraz więcej
robieniem w pracy wielu zadań jednocześnie
„hackowaniem” produktywności
wykonywaniem wszystkich możliwych zadań, bo nie wiesz, które 

ustalaniem priorytetów 
porzuceniem mniej znaczących zadań i skupieniem się na tych
ważniejszych
automatyzacją niektórych zadań
poświęceniem reszty czasu na szlifowanie wyjątkowych umiejętności 

Część ludzi stara się pracować coraz więcej i więcej. Myślą, że jedyna droga
do sukcesu to pracowanie przez 70, 80 czy nawet 90 godzin 
w tygodniu.
A co, jeśli możemy osiągać nasze cele bez przepracowywania się? 
Co, jeśli zrobimy o wiele mniej niż inni, ale upewnimy się, że to, co robimy,
przyczynia się do osiągnięcia sukcesu? Czy poprzez skupienie się na
właściwych zadaniach, możemy wyróżnić się na tle innych i osiągnąć
więcej?
Odpowiedź brzmi „TAK”. W rzeczywistości, wiele osób, osiągających
najlepsze wyniki, korzysta właśnie z podobnej strategii.

Czym NIE jest produktywność?

      z nich są najważniejsze

Czym zatem JEST produktywność?

Nie oznacza to oczywiście, że rozwijanie biznesu będzie łatwiejsze lub mniej
pracochłonne. Kiedy dopiero zaczynasz, Twój tydzień w pracy nie będzie
trwał cztery godziny. Jednak dzięki ustaleniu priorytetów upewnisz się, że
cała ta ciężka praca, którą wykonujesz to robienie właściwych rzeczy, a nie
takich, które tylko bez sensu zabierają Ci czas. 

STRATEGIA #1:
Zmień swoją definicję produktywności
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STRATEGIA #2:
Poświęć czas na najważniejsze zadania

W branży fitness często prosimy klientów o wypełnianie dzienniczków
żywieniowych lub treningowych. Jaki jest tego odpowiednik w biznesie?
Dziennik czasu i działań. Chodzi o to, by zapisywać wszystko, co robisz 
w ciągu tygodnia. Następnie powinieneś uporządkować swoje zadania 
i określić czas, jaki jest potrzebny na ich wykonanie.

zadania poboczne, nad którymi pracowałem
zadania główne, nad którymi pracowałem
zadania główne, nad którymi nie pracowałem

Po około tygodniu notowania, będziesz mógł podzielić swoją pracę 
na trzy kategorie:

Nie potrzebujesz do tego wymyślnych aplikacji, ale jeśli masz ochotę, 
to możesz z nich korzystać. Twój dziennik może być bardzo prosty.

Następnie sprawdź, ile czasu poświęcasz na zadania poboczne. Potem na te,
które wydają Ci się pilne lub ważne, ale nie mają znaczenia dla pozyskiwania
klientów czy rozwoju biznesu. 

W kolejnym kroku zadaj sobie pytanie, czy istnieje sposób, aby ograniczyć
czas, który poświęcasz na niektóre zadania. Może to być na przykład
tworzenie szablonów e-maili, które wysyłasz co tydzień, albo korzystanie 
z systemu do rozliczania płatności. Potem sprawdź, czy są takie zadania,
które możesz całkowicie wyeliminować. Może znajdziesz sposób, aby
zaplanować swój miesiąc tak, aby niektóre zadania wykonać w konkretny
dzień. Wtedy nie będą goniły Cię terminy przez cały miesiąc. 

Nie chodzi tutaj o całkowite wyeliminowanie tych mniej ważnych zadań.
Niektóre z nich musisz wykonywać, przynajmniej na razie. Celem jest raczej
zredukowanie czasu, jaki na nie poświęcasz. Dzięki temu będziesz mógł
robić więcej istotnych rzeczy i takich, które dotychczas odkładałeś na
później.
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STRATEGIA #3:
Zaplanuj czas na myślenie

Jeśli zastosowałeś w praktyce dwie poprzednie strategii, prawdopodobnie 
zyskałeś trochę wolnego czasu. Co więc możesz z tym czasem zrobić?

W którym dniu tygodnia możesz znaleźć czas na myślenie?
Jak dużo czasu możesz na to przeznaczyć?

Jeśli przez ostatni czas przepracowywałeś się, powinieneś odpocząć.
Naprawdę. Wyśpij się, pójdź na spacer, spędź czas z bliskimi. Zainwestuj
zyskany czas w naładowanie swoich fizycznych i psychicznych baterii. 

Co dalej? Umów się na spotkanie sam ze sobą, żeby pomyśleć. To ma być
czas na zbadanie obecnej sytuacji. Takie spotkanie pomoże Ci się skupić
na podstawowych zadaniach. 

Jeśli masz z tym problem, pomocne mogą być takie pytania:

Teraz otwórz swój kalendarz i umów się na pierwsze spotkanie sam ze
sobą. Poważnie, wybierz jeden dzień, godzinę i zapisz się. Podczas
“spotkania” będziesz mógł w spokoju pomyśleć tylko o swoim biznesie. 

Zaczniesz się zastanawiać, jak wyeliminować lub zautomatyzować niektóre
działania. Dodatkowo, odkryjesz te naprawdę istotne zadania, które mogą
doprowadzić Cię do określonego celu.
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STRATEGIA #4:
Zorganizuj turniej rzeczy „do zrobienia” 

Po jakimś czasie na pewno znowu skończysz z długą listą ważnych rzeczy do
zrobienia. To problem z rodzaju tych dobrych, ale wciąż może zamienić się w
goniące 
Cię terminy.

Listy rzeczy do zrobienia nie powinny działać tak jak listy zakupów, gdzie
każda pozycja traktowana jest tak samo. Lepiej byłoby, gdyby
przypominały drabinkę turnieju sportowego, w którym uczestnicy 
walczą o główną nagrodę - Twój cenny czas i energię.

Dla mniejszych zadań, takie dzienne lub tygodniowe turnieje mogą pomóc
Ci w podjęciu decyzji, co należy zrobić w ciągu najbliższych godzin lub dni.

W przypadku większych celów, kwartalne lub roczne turnieje mogą Ci
pomóc określić, nad czym naprawdę warto jest pracować przez cały rok.
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Uwierz mi, jeśli chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia
sukcesu, a nie masz ochoty pracować dwa razy więcej niż inni,
potrzebujesz ustalenia priorytetów.
W miarę upływu czasu, będą pojawiały się nowe możliwości. Ale nigdy 
nie będziesz miał wystarczających zasobów, aby ze wszystkich skorzystać.

Co możesz z tym zrobić? 
Sztywno określ swoje ramy czasowe, skup się na niewielu zadaniach, które
warto wykonywać, a wszystkie inne po prostu pomiń.

Jednym z trików jest wizualizacja zobowiązań, które wymagają od Ciebie
czasu i energii. Po jednej stronie skali (przy 0) nie mamy żadnych
zobowiązań, a po drugiej stronie nasz czas i energia są maksymalnie
wykorzystane (10).
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Zadanie 7 

01 10

Wielu ludzi nakłada na siebie coraz więcej obowiązków, a żyją już 
w czerwonej strefie, w okolicach 9 lub 10 na skali. To oznacza, że są 
o jeden nieoczekiwany problem od katastrofy.

Powiedzmy, że jesteś maksymalnie obciążony, a potem w ciągu jednego
tygodnia, Twój pracownik choruje i udaje się na zwolnienie, a Twój
samochód się psuje. Choć to pozornie tylko małe zakłócenia, to w takim
momencie będą wydawać Ci się końcem świata i mogą bardzo mocno
wpłynąć na jakość Twoich usług.

 



wybierasz, które zadania mają największy wpływ na Twoją pracę 

pozostaje Ci energia na osobiste zainteresowania, czas dla rodziny 

możesz czasem podjąć się dodatkowych projektów o dużym znaczeniu,
ponieważ masz w zapasie czas oraz energię.

Ustal taką ilość pracy, która na skali będzie odpowiadała 5 lub 6.

Pamiętaj, że jeśli chcesz robić mniej rzeczy, to musisz się upewnić, że
naprawdę mają duże znaczenie. Takie podejście do ustalania priorytetów 
i zarządzania energią oferuje trzy istotne korzyści:

      i życie

      i inne rzeczy
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STRATEGIA #5:
Stwórz swoje automatyzacje 

Już wiesz, że ustalanie priorytetów jest bardzo ważne. Nadal musisz jednak
wykonywać zadania o mniejszym znaczeniu. To właśnie w tym miejscu do
gry wchodzą automatyzacje.

Automatyzacje pozwalają Ci znaleźć zbędne działania i takie, na które
marnujesz czas w pracy. Możesz dzięki temu usprawnić swoją pracę,
aby zwolnić czas na inne czynności.

ile kalorii powinienem jeść?
ile powtórzeń mam wykonać tym razem?
czy mogę pić alkohol, gdy jestem na wakacjach?
jaki trening mogę wykonać samemu w tym tygodniu?

Na przykład, powiedzmy, że jesteś trenerem i doskonale zdajesz sobie
sprawę z tego, że pojawią się takie pytania, na które będziesz musiał
odpowiadać w ciągu roku setki razy:

Nawet jeśli jesteś szybki i potrafisz udzielić odpowiedzi na te pytania 
w kilka minut, to i tak stracisz wiele godzin rocznie tylko na odpowiadanie
po kilkadziesiąt czy kilkaset razy na podobne pytania. 
To marnotrawstwo czasu, ponieważ przez cały czas przekazujesz te same
informacje, tylko nieznacznie dopasowujesz je do nowej osoby.

Wyobraź sobie, że możesz odzyskać ten czas, mając „szablon odpowiedzi”,
który możesz skopiować i wkleić. Potem wystarczy dodać małe, osobiste
akcenty, aby upewnić się, że Twoje wiadomości nie sprawiają wrażenia
skopiowanych i wklejonych.

Zyskujesz nagle sporo wolnego czasu, który możesz poświęcić na
wartościowszą i przyjemniejszą pracę. Dzięki temu możesz naprawdę
rozwinąć swój biznes, a nie męczyć się ciągle z tymi samymi zadaniami. 
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informacje o usługach i cenach
wiadomości powitalne
przypomnienia o zbliżających się treningach
wiadomości podsumowujące po wykonanym treningu
comiesięczne wiadomości w stylu: jak leci?
regularne wiadomości w stylu: świetnie sobie radzisz
prośby o podanie danych takich jak masa ciała czy pomiary
reklamy i materiały marketingowe

kwestionariusze wstępne
plany treningowe
FAQ dotyczące planu treningowego
plany żywieniowe
FAQ dotyczące planu żywieniowego
strategie planowania posiłków
wskazówki odnośnie suplementacji 
FAQ dotyczące suplementacji

Zastanawiasz się pewnie, jak stworzyć tego typu automatyzacje w prosty
sposób nie korzystając z drogiego specjalistycznego oprogramowania?

Krok 1: Utwórz plik „Ogólne”

Utwórz dokument w edytorze tekstu. Zrób listę wiadomości, których
potrzebujesz wielokrotnie. Dla biznesu trenera mogą to być np.:

Kiedy już masz rozpisane takie kategorie, napisz samą treść. W zależności
od Twojej oferty i tego, jak komunikujesz się z klientami, może to być
bardzo rozbudowany plik. W porządku, poświęć na to nawet kilka tygodni,
nie spiesz się, ale zrób to dobrze.

Krok 2: Stwórz plik „Programy”

Niezależnie od tego, jakie usługi oferujesz, to bez wątpienia w branży
fitness potrzebujesz takich narzędzi jak:

Ponownie, stwórz takie szablony i zapisz je, aby były łatwe do skopiowania i
wklejenia później.
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odżywiania, treningów i suplementacji
zarządzania snem i stresem
wyzwań związanych z podróżą i planowaniem posiłków
pytań dotyczących podstaw odżywiania
ogólnych obaw dotyczących życia/celów/postępów

Krok 3: Stwórz plik „E-maile”

Przejrzyj folder „wysłane” w swojej skrzynce z okresu kilku miesięcy 
i poszukaj powtarzających się wiadomości. Z reguły, trenerzy wysyłają wiele
wiadomości na temat:

Które e-maile są praktycznie takie same? Jakie e-maile mógłbyś łatwo
przerobić i stworzyć z nich szablon do wklejenia?
W nowym dokumencie zrób listę. Do każdego punktu wklej swoją
najlepszą wiadomość na dany temat i udoskonal ją, jeśli to konieczne.

Krok 4: Utwórz folder główny

Zapisz pliki „Ogólne”, „Programy”, „E-maile” w jednym łatwo dostępnym
folderze. Teraz masz gotową bazę danych z rzeczami, które będziesz
najczęściej musiał wysyłać. Możesz z niej korzystać, gdy nadejdzie
odpowiednia chwila.

Krok 5: Nie zapominaj o personalizacji

Gdy wybierzesz interesującą Cię informację z bazy danych, to taka
wiadomość jest w 90% gotowa. Pozostałe 10% to dopasowanie do
konkretnej osoby.
Aby to zrobić, zacznij od przyjaznego powitania i spytaj klienta jak się ma,
jak się czuje, co zmieniło się u niego od ostatniego czasu. Potem
spersonalizuj wiadomość w oparciu o sytuację klienta. To tylko jeden
przykład tego, jak możesz zautomatyzować swoją pracę, oszczędzając
wiele godzin każdego roku.
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To samo możesz zrobić prawie z każdą powtarzalną czynnością, którą
wykonujesz. Podobną funkcję spełnią: oprogramowanie do fakturowania,
zbierania płatności, prowadzenia dokumentacji finansowej, rezerwacji
spotkań i tak dalej.
Korzystanie z automatyzacji może sprawić, że usługa będzie mniej
spersonalizowana. Może tak się stać, jeśli zamienisz się w maszynę do
kopiowania i wklejania. Tego kategorycznie unikaj!

Z drugiej strony, automatyzacja może Ci pozwolić na zbudowanie bardziej
zaangażowanej relacji z klientem. Zyskasz więcej czasu, który możesz
poświęcić np. na aktywne słuchanie, zrozumienie problemu czy
dostosowanie usługi właśnie pod potrzeby danego klienta. Automatyzacja
to świetny sposób na podniesienie jakości Twoich usług!
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