Καλωσορίσατε στην Ενότητα 4 του RESET «Δικτύωση»! Αυτή η πηγή θα σας εισάγει στο Κεφάλαιο 1
Συμβουλές Δικτύωσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της πηγής θα μπορείτε να:
-

Περιγράψετε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να γνωρίσετε ενδιαφέροντες ανθρώπους.

Πώς και πότε να απευθυνθείτε σε άτομα τα οποία μπορούν να σας προσφέρουν πληροφορίες
σχετικά με ευκαιρίες εργασίας και μάθησης.

Έχοντας τις σωστές επαγγελματικές επαφές, μπορείτε να επεκτείνεται την επιχείρηση σας και να
βρείτε καινούριες ευκαιρίες. Ένας από τους καλύτερους τρόπους ανταπόκρισης προς αυτές τις
επαφές είναι η συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις δικτύωσης. Είτε παρευρεθείτε σε συγκεκριμένο
επιχειρηματικό συνέδριο είτε σε γενική συνάντηση επιχειρηματιών, να είστε σίγουροι πως θα
σχετιστείτε με άτομα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε.

Ο τρόπος για να πετύχετε είναι η σωστή αυτοπαρουσίαση. Θέλετε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας
και την επιχείρηση σας , χωρίς όμως να κάνετε αυτοπροβολή.

Εάν θέλετε να κάνετε μια επιτυχημένη πρώτη εντύπωση στην επόμενη εκδήλωση δικτύωσης,
ακολουθήστε τις εξής συμβουλέs:

1. Δημιουργήστε αυθεντικές προσωπικές επαφές – Οι εκδηλώσεις δικτύωσης είναι σαν ένα
ραντεβού στα τυφλά. Κάνετε ερωτήσεις ούτως ώστε να γνωρίσετε τον άλλο και να αντιληφθείτε με
τι ασχολείται.

2. Χαμογελάστε- το χαμόγελο διευκολύνει τη δυνατότητα σύνδεσης των άλλων με εσάς, και
ταυτόχρονα σας παρουσιάζει ως πιο ανοιχτό και φιλόξενο. Παράλληλα, βοηθά τους άλλους στο να
θυμούνται όχι μόνο εσάς, αλλά και την εταιρία σας.

3. Όταν συμμετέχετε σε μια συνομιλία, ακούστε με προσοχή και μετά δείξτε ότι ακούτε – Αρχικά,
πάρτε μερικά λεπτά για να ακούσετε τη συζήτηση. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για μια καλή πρώτη
εντύπωση, είναι η ένταξη σας στη συνομιλία με ένα σχόλιο, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την
προσήλωση σας στην συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.

4. Να είστε ο εαυτός σας και μην προσπαθήσετε να πουλήσετε – Η καλύτερη προσέγγιση για κάθε
εκδήλωση δικτύωσης είναι το να είστε ο εαυτός σας και η επεξήγηση της επιχείρησης σας με απλό
και χωρίς ‘salesy’ τρόπο. Όταν αναφέρεστε στην επιχείρηση σας, προσπαθήστε να μοιραστείτε, όχι
να πουλήσετε.

5. Μάθετε για τους συμμετέχοντες και πηγαίνετε προετοιμασμένοι με ερωτήσεις - Οι καλύτερες
εντυπώσεις είναι αυτές που γίνονται χωρίς κόπο. Οι επιθετικές προσεγγίσεις και η μη απόδοση της
δέουσας προσοχής σε άτομα και συζητήσεις έχει αρνητική επίδραση.

6. Πάρτε μαζί σας έναν φίλο/η – Εάν έχετε τη δυνατότητα να παρευρεθείτε σε μία εκδήλωση με έναν
φίλο/η σας από άλλη εταιρία, τότε οι πιθανότητες να κάνετε καινούριες γνωριμίες αυξάνονται– με
αυτό τον τρόπο μπορείτε να προωθήσετε ο ένας τον άλλον.

7. Δείξτε ενδιαφέρον - Οι άνθρωποι λατρεύουν να μιλούν για τον εαυτό τους. Το κλειδί για τη
δημιουργία μιας καλής πρώτης εντύπωσης είναι το να δείξετε ενδιαφέρον προς τους άλλους. Όσο
πιο πολύ ενδιαφέρον δείξετε προς τους άλλους τόσο πιο ενδιαφέρων φαίνεστε ο ίδιος.

8. Συστηθείτε αρχίζοντας με ένα αρμόζον αστείο - Όλοι έχουμε μια φράση ή ιστορία για αυτό που
αγαπάμε να κάνουμε και με το τι ασχολείται η εταιρία μας. Κάντε την εισαγωγή σας να μοιάζει
προσωπική.

9. Μάθετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε κάθε καινούρια σας επαφή – Η δικτύωση είναι ένας
δυναμικός τρόπος προσέγγισης νέων επαφών, αλλά είναι σημαντικό ο στόχος σας να μην είναι
εγωκεντρικός. Να είστε αυθεντικοί, κάντε ερωτήσεις και ξεκινήστε κάθε συνομιλία με την προοπτική
μάθησης, ‘Πώς μπορώ να βοηθήσω;’

10. Πηγαίνετε χωρίς αυστηρή ατζέντα και προσπαθήστε να κάνετε ένα καινούριο φίλο/η.
Οι εκδηλώσεις δικτύωσης μερικές φορές είναι εκφοβιστικές, περίεργες και πιεστικές. Εάν
παρευρεθείτε με στόχο την κατάκτηση νέων πελατών ή τη συλλογή επαγγελματικών καρτών, τότε το
πιο πιθανόν είναι να νιώσετε άβολα.

Δημιουργήστε και κτίστε υποστηρικτικά δίκτυα

○

Μελέτες αναφέρουν ότι το 70% των ανθρώπων έχουν βρει τη δουλειά τους μέσω δικτύωσης.

○

Τώρα περισσότερο από ποτέ, η δικτύωση είναι αναγκαία για την κατάκτηση προβαδίσματος
στον τομέα των επιχειρήσεων.

Ακόμα και αν δεν σας αρέσει η δικτύωση, υπάρχουν άλλοι, πιο ανώδυνοι και αποτελεσματικοί τρόποι
κατάκτησης επαφών, οι οποίοι μπορούν να βελτιώσουν ριζικά την επιτυχία σας.

1. Πηγαίνετε νωρίτερα σε εκδηλώσεις.
Αν η σκέψη του να μπείτε σε ένα χώρο γεμάτο κόσμο και να ενταχθείτε ομαλά σε μια ομάδα
ατόμων σας κάνει νευρικούς, αυτή τη συμβουλή θα πρέπει να τη θεωρήσετε θαυμάσια.
Ο Wendy Gelberg, συγγραφέας του The Successful Introvert: How to Enhance Your Job Search and
Advance Your Career, λέει ότι αυτό λειτουργεί τόσο καλά επειδή “Υπάρχουν μόνο μερικοί τυχαίοι
άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται νωρίτερα και οι οποίοι είναι χαρούμενοι που έχουν κάποιον να
μιλήσουν. Με αυτό τον τρόπο γίνεσαι μέρος μίας ομάδας.”

2. Μιλήστε για την προσωπική σας ζωή – η διαδικασία δικτύωσης είναι πολύ πιο εύκολη όταν
νιώθετε πως μιλάτε σε έναν φίλο/η σας ή όταν υπάρχει μια σύνδεση πέρα από μια αμοιβαία
επιχειρηματική ανταλλαγή.
Για αυτό ο ειδικός δικτύωσης Achim Nowak, συγγραφέας του Infectious: How to Connect Deeply and
Unleash the Energetic Leader Within, προτείνει την αποκάλυψη της προσωπική σας ζωής σε άλλους.
Όχι, δεν είναι αναγκαίο (και δεν πρέπει) να αποκαλύπτετε λεπτομέρειες του χθεσινοβραδινού
ραντεβού, αλλά μπορείτε να κάνετε μικρά βήματα και να δώσετε κάποια στοιχεία ούτος ώστε να
γίνει μια σύνδεση.

3.Σηκωθείτε – Η Amy Cuddy, πτυχιούχος ψυχολογίας από το Harvard, συγγραφέας και αστέρι του
TED Talk συμβουλεύει πώς μέσο απλών παραποιήσεων της γλώσσας του σώματος, μπορείτε να
γίνετε ένας πιο σίγουρος ‘networker’. Σταθείτε με ψηλά το κεφάλι, έχετε μια σταθερή χειραψία και
κοιτάξτε τους άλλους στα μάτια (αλλά μην το παρακάνετε).

Εάν νιώθετε έστω και λίγο νευρικός, κάντε μια συντονισμένη προσπάθεια να φανεί ότι είστε ήρεμοι
και συγκεντρωμένοι. Αυτός είναι ένας επιστημονικά αποδεδειγμένος τρόπος να βελτιώσετε την
αυτοπεποίθηση σας και να κάνετε τους άλλους να σας εμπιστεύονται.

4. Θυμηθείτε – Η σχέση πρέπει να είναι αμφίδρομη – επικεντρωθείτε στο να δώσετε και αυτό θα σας
διασφαλίσει τη δημιουργία αληθινών σχέσεων. Εάν θέλετε να οικοδομήσετε ισχυρούς δεσμούς, θα
πρέπει να επενδύσετε στις σχέσεις, για αυτό αρχικά να δίνετε χωρίς να περιμένετε αντάλλαγμα.
Όπως πολύ σωστά έχει πει ο Dave Liniger, "Δε μπορείς να φτάσεις στον πάτο της κατσαρόλας με μόνο
το πιρούνι."

5. Να είστε αυθεντικοί – Η ειλικρίνεια και το να είστε ο αληθινός σας εαυτός είναι οι καλύτεροι τρόποι
να το πετύχετε. Θυμηθείτε , για να κρατήσετε αμφίδρομη μια σχέση πρέπει να δείχνετε ενδιαφέρον
προς τους άλλους ανθρώπους!
Η βραβευμένη επιχειρηματίας Susan Solovic είπε, "Να θυμάστε, οι άνθρωποι συνεργάζονται με
άτομα τα οποία γνωρίζουν, συμπαθούν και εμπιστεύονται."

6. Βρείτε τους «θησαυρούς» τους - Ένας εύκολος τρόπος να ξεκινήσετε είναι με την ερώτηση, “Τι σε
ώθησε σε αυτό τον τομέα;” αντί το τυπικό “Με τι ασχολείσαι;”. Πέρα από αυτό, προσπαθήστε να
αποφύγετε τις συνήθεις ερωτήσεις και, αντ’ αυτού, να ρωτήσετε για πράγματα που κάνουν τους
ανθρώπους να κινητοποιηθούν.
Η Dale Carnegie, συγγραφέας του the networking staple How to Win Friends and Influence
People,είπε πως ο εύκολος δρόμος για την καρδία του ανθρώπου είναι όταν μιλάνε για τα πράγματα
που “λατρεύουν περισσότερο”.

7. Δείξτε πως θέλετε να μιλήσετε – Η συνήθης αντίδρασή μας όταν είμαστε μόνοι σε μια εκδήλωση
είναι να κοιτάμε το κινητό ή να είμαστε στον μπουφέ.
Για αυτό, εάν υπάρχει κάποιος/α που θα θέλατε να γνωρίσετε σε μια εκδήλωση, πριν ακόμα αυτό
το άτομο εισέλθει στον χώρο, πράξτε σαν να είστε έτοιμος/η να τον/η γνωρίσετε. Με αυτό τον τρόπο,
πιθανώς να σας προσεγγίσουν αυτοί πρώτοι .

8. Μην ξεχάσετε να ευχαριστήσετε – Η καλύτερη λύση για να κρατήσετε επαφή (και ταυτόχρονα να
φαίνεστε ευγενικοί) είναι η παράδοση μιας χειρόγραφης ευχαριστήριας σημείωσης μετά την
συνομιλία. Πέρα απ’ αυτό συνιστάται η ενημέρωση των επαφών στους τομείς που σας βοήθησαν.
Το Harvard Law School είπε πως το τέλος μιας επιχειρηματικής συνάντησης με ένα άτομο είναι μόνο
η αρχή, εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια μακροχρόνια σχέση.

Αναγνωρίστε πότε και πώς να κοιτάξετε πέρα από τα άμεσα κοινωνικά σας δίκτυα και
χρησιμοποιήστε τα για να στηρίξετε την οικοδόμηση της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας;

Μπορείτε να αναγνωρίστε πότε και πώς να κοιτάξετε πέρα από τα άμεσα κοινωνικά σας δίκτυα και
να τα χρησιμοποιήσετε για να στηρίξετε την οικοδόμηση της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας;
Πώς να δικτυωθείτε: 18 Εύκολοι τρόποι δικτύωσης - Το να γίνετε ο απόλυτος/η ‘networker’ , δεν
διευκολύνει απλά την καριέρα σας – βελτιώνει επίσης την προσωπική σας ζωή. Οι καλύτεροι
‘networkers’ δεν έχουν απλά τέλειες επιχειρήσεις και καριέρες, αλλά επίσης υπέροχες φιλίες και
μαθαίνουν πάντα πρώτοι για νέες ευκαιρίες.

1.Συμβουλές για τις ετικέτες/καρτέλες ονομάτων – Πάντα να βλέπετε τις ετικέτες/καρτέλες ονομάτων
των άλλων πριν συμπληρώσετε την δικιά σας! Bonus tip: Όταν μπορείτε, βάλτε μια φράση στην
ετικέτα/καρτέλα με το όνομά σας. Προσπαθήστε να γράψετε μια ‘πιασάρικη’ φράση όπως για
παράδειγμα “Μη ενοχλητικός πωλητής” ή “Marketing Guru” ή “Διερμηνέας ηγεσίας”

2. Δημιουργήστε ένα πλάνο δράσης σχέσεων – χρειάζεστε ένα πλάνο δράσης το οποίο να
παρουσιάζει με ποιους θέλετε να κτίσετε σχέσεις και πώς. Κάντε δύο λίστες. Η πρώτη με άτομα τα
οποία γνωρίσατε και θέλετε να ενδυναμώσετε τη σχέση σας και η δεύτερη με άτομα τα οποία θέλετε
να γνωρίσετε.

3. Τι να κάνετε σε μία εκδήλωση δικτύωσης – Όταν τα άτομα έρχονται στην εκδήλωση δώστε τους
ένα λεπτό να κατατοπιστούν. Το καλύτερο μέρος να βρίσκεστε είναι κοντά στο μπαρ. Έτσι, με το
ποτό στο χέρι είναι έτοιμοι να κοινωνικοποιηθούν.

4. Η αναμονή είναι χρυσός - Ποτέ μην χάνετε ευκαιρίες για γνωριμίες ενώ περιμένετε. Αναζητήστε
έξυπνες φράσεις για να ξεκινήσετε μια συζήτηση.

5. Χρησιμοποιήστε το λύγισμα του κεφαλιού - το λύγισμα του κεφαλιού είναι μια παγκόσμια γλώσσα
του σώματος για το “Ακούω”. Αυτό σας κάνει πιο χαρισματικούς.

6. Γίνετε ο κυρίαρχος των επαγγελματικών καρτών – Καλό είναι να αποφεύγετε το χρονοβόρο ψάξιμο
της επαγγελματικής σας κάρτας ή και το να χάνετε τις κάρτες που μαζέψατε. Αυτό μπορείτε να το
καταφέρετε χρησιμοποιώντας το ακόλουθο σύστημα - δεξιά τσέπη: οι δικές σας κάρτες, αριστερή
τσέπη: οι κάρτες που σας έδωσαν άλλοι.

7. Τέχνασμα για να θυμάστε ονόματα – ο καλύτερος τρόπος για να θυμάστε πάντα τα ονόματα είναι
να χρησιμοποιείτε μια τεχνική που να συνδυάζετε τα ονόματα με κάτι. Με αυτό τον τρόπο θα
βελτιώσετε και τη δημιουργικότητα σας!

8. Διαφοροποιηθείτε – Παρά να προσπαθείτε να συνδεθείτε με ένα σύνολο ατόμων, θα μπορούσατε
να επικεντρωθείτε σε ένα ή δύο ανθρώπους κλειδιά και να γνωρίσετε τους υπόλοιπους αργότερα.

9.Δικτυωθείτε στη διάρκεια του φαγητού – Το να στέκεστε στην έξοδο του μπαρ είναι καταπληκτικό
μέρος για να κάνετε γνωριμίες, αλλά ΜΗΝ στέκεστε κοντά στην έξοδο του μπουφέ. Έρευνες δείχνουν
πως το να συνομιλείτε με κάποιον ενώ τρώτε δημιουργεί σχέσεις πιο γρήγορα από μια απλή
συνομιλία.

10. Βοηθήστε τους άλλους – όταν βοηθάτε κάποιον τότε γίνεστε πιο αρεστός επειδή τους βοηθάτε
να χαλαρώσουν και έτσι προσθέτετε αξία στη ζωή τους. Όταν συζητάτε με κάποιον, προσπαθήστε να
απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
•
•
•
•
•
•

Τι παρακινεί αυτό το άτομο;
Τι είναι σημαντικό για αυτούς;
Τι τους δίνει δύναμη;
Για τι τους αρέσει να μιλούν;
Τι τους κάνει πιο κλειστούς;
Τι εκτιμούν;

11. Μάθετε την επιστήμη της ενδιαφέρουσας συζήτησης – Να είστε σίγουροι πως μπορείτε να
ανταπεξέλθετε σε κάθε επίπεδο.
Τα πρώτα πέντε λεπτά: Η πρώτη σας εντύπωση και η απόφαση εάν αξίζει να γνωρίσετε καλύτερα
αυτό το άτομο.
Οι πρώτες πέντε ώρες: Επιδιώξτε την πρώτη επαγγελματική συνάντηση ή τηλεφώνημα.

12. Γίνετε ‘Master Mentor/Mentee’ – Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να διευρύνετε το κοινωνικό σας
δίκτυο από το να περάσετε χρόνο με άτομα τα οποία έχουν καταφέρει παρόμοιους στόχους με εσάς.
•
•
•

Οι ‘Mentees’ είναι οι πιο πιστές σας κατακτήσεις.
Προσφέρουν καινούριες προοπτικές. Ειδικά οι νεαροί ‘mentees’ μπορούν να σας
ενημερώνουν για τις τελευταίες τάσεις.
Με το να τους βοηθάτε να ξεπεράσουν τα επαγγελματικά τους εμπόδια, ανακαλύπτετε νέους
τρόπους λύσης προβλημάτων.

13. Αξιοποιήστε το κοινωνικό κεφάλαιο – ο στόχος σας δεν πρέπει να είναι η γνωριμία με όσα
περισσότερα άτομα γίνεται, αλλά το να κατανοήσετε τους συνδετικούς κρίκους και το πώς μοιάζει η
συνέχεια της αλυσίδας δικτύωσης.
Ο στόχος δεν είναι η αύξηση χρημάτων, ούτε η εξοικονόμηση τους. Η τέχνη είναι στο να κτίσετε μια
σχέση όπου η άλλη πλευρά θέλει να σας προσφέρει καλύτερες επιλογές.

14. Δώστε την καλύτερη χειραψία – Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνετε όταν γνωρίζετε κάποιον
είναι η χειραψία.
Με αυτό εξετάζουμε πώς:
•
•
•
•

Να είστε πιο χαρισματικός
Να βελτιώσετε τη γλώσσα του σώματος σας
Να κτίσετε την επαγγελματική σας αυτοπεποίθηση
Να αυξήσετε τη κοινωνική σας βεβαιότητα

Γνωρίζετε αυτά τα άτομα τα οποία ξέρουν τους πάντες; Φημίζονται σαν ‘super connectors’ επειδή
είναι οι υπερήρωες του κόσμου της δικτύωσης. Εάν δεν μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι, τότε
γνωρίζουν άλλα άτομα τα οποία μπορούν, κάτι το οποίο τους κατατάσσει στις καλύτερες επαφές
που θα μπορούσατε να έχετε.
Καθώς δεν έχετε μια τέτοιας έκτασης λίστα ακόμα, θα μπορούσατε να προσθέσετε αξία στο δίκτυο
σας με το να αφιερώσετε περισσότερη ώρα κάθε βδομάδα στη σύνδεση ατόμων που πρέπει να
γνωρίζουν ο ένας τον άλλο. Μπορείτε να το επιτύχετε αυτό με δύο εύκολα βήματα:
•

•

Ενημερωθείτε για τις ανάγκες και τα δυνατά σημεία των επαφών σας. Συστήστε τους
ανθρώπους των οποίων οι ανάγκες λύνονται με τις δυνατότης των άλλων. Για παράδειγμα,
συνδέστε αυτόν/η που θέλει μια καριέρα στο μάρκετινγκ με κάποιον γνωστό σας ο οποίος
ειδικεύετε σε αυτόν τον τομέα.
Αυτή είναι μια επιτυχημένη στρατηγική για όλους όσους εμπλέκονται, καθώς όλοι βγαίνουν
κερδισμένοι, ενώ παράλληλα είναι ευγνώμων προς εσάς επειδή τους φέρατε σε επαφή.

16. Πώς να δημιουργήσετε εντύπωση με διάρκεια– Είχατε μια τέλεια συζήτηση; Γνωρίσατε
ενδιαφέροντες ανθρώπους;.. και τώρα είστε έτοιμοι να αποχωρήσετε; Η τελευταία εντύπωση που θα
κάνετε είναι τόσο σημαντική όσο και η πρώτη.

17. Μην ξεχάσετε να κάνετε ‘Follow-Up’- μεταξύ είκοσι τεσσάρων και σαράντα οκτώ ωρών από τη
συνάντηση, στείλτε ένα σύντομο email να τους θυμίσετε ποιος είστε και τι συζητήσατε. Εδώ θα βρείτε
κάποιες ‘follow-up’ ιδέες:
•
•
•

Στείλτε σχετικά άρθρα, τα οποία θα οδηγήσουν σε περεταίρω συζητήσεις.
Ευχηθείτε χρόνια πολλά.
Ενημερώστε τους για ενδιαφέρουσες ευκαιρίες.

18.Ενδυμασία – Καταρχάς, φορέστε άνετα παπούτσια γιατί σίγουρα θα περπατήσετε πολύ. Κατά
δεύτερον, ντυθείτε λίγο πιο επίσημα από αυτό που αναφέρετε στις πληροφορίες της εκδήλωσης.
Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα συναντήσετε ένα σπουδαίο άτομο.
Όταν αγοράζετε ακριβά ρούχα, θέλετε να είναι περιποιημένα.
•
•
•
•

Άνοιξη: πάρτε τα παλτά και τα κασκόλ σας στο καθαριστήριο.
Καλοκαίρι: Φυλάξτε όλα τα καθαρά χειμερινά σας ρούχα (ειδικά εάν ζείτε σε χώρα με υγρό
κλίμα ).
Φθινόπωρο: Ξεσκονίστε όλα σας τα σακάκια και εφαρμόστε αδιάβροχο σπρέι στα παπούτσια
και τους ώμους των μπουφάν σας (εκεί που πέφτει η περισσότερη βροχή).
Χειμώνας: Καθαρίστε. Χρησιμοποιήστε αυτή την περίοδο για επιδιόρθωση φθαρμένων
ενδυμάτων.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την πηγή “Δικτύωσης” της ομάδας RESET.

Για περισσότερες πληροφορίες ή πηγές του προγράμματος RESET, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα
του έργου στο: www.resetproject.eu

