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BIZNESOWEGO



To jak szczegółowo przygotujesz portret 
swojej przyszłej partnerki biznesowej ma
ogromne znaczenie.
Od tego zależy KOGO przyciągniesz 
do kręgu swoich znajomych a później
być może do współpracy.

Zapewne nieraz słyszałaś o Avatarze! 
Obecnie są bardzo modne portrety, 
które tworzy się jako znak graficzny 

w internecie.

Mając na myśli Avatar
partnera biznesowego 
trzeba zagłębić się nie tylko wygląd 
zewnętrzny 
takiej osoby ale też w cechy 
psychiczne i psychologiczne..



Budując Avatar swojego partnera
biznesowego powinnaś nadać IMIĘ tej
osobie i opisać dokładnie jak ma
wyglądać. 

STWÓRZ PORTRET
ZEWNĘTRZNY

Opisz kolor oczu, włosów. 
Nadaj jej Imię.
Czy jest wysportowany?
Jaki sport uprawia i jak często?
Jak lubi się ubierać?
Jaki ma ulubiony kolor?
Czy jest niski czy wysoki?

i jeszcze inne cechy charakterystyczne
wyglądu zewnętrznego, które przyjdą Ci 

      do głowy.



PORTRET
PSYCHOLOGICZNY

Żeby tak naprawdę Avatar działał  trzeba
opowiedzieć  historię takiej osoby.

 

Zastanawiasz się co wydarzyło się
u niej 

Co ją doprowadziło do tego
momentu, w którym jest teraz? 
Co myśli o tym co się wydarzyło u
niej w przeszłości?

Wczuwasz się w życie danej osoby.

w przyszłości ?



 
Gdy  wejdziesz mentalnie w życie
danej osoby wtedy zrozumiesz jej

potrzeby.
 

Powinnaś odpowiedzieć sobie na
pytania
Co robi na co dzień?
Jak spędzasz swój tydzień?
Co robi poza pracą?
Skąd czerpie istotne dla niej
informacje?
Ile zarabia?
Co myśli o swojej pracy?
Czym martwi się w życiu?



 
Jakie elementy jej życia lub

osobowości mają wpływ na to czy
pozyskasz ją do współpracy?

 

Gdy dokładnie odpowiesz sobie na te
pytania i poczujesz tą osobę, poznasz
jej potrzeby te głębokie i zewnętrzne.

 
 

Wtedy na prawdę będziesz wiedziała
czego potrzebuje i w jaki sposób

zaprezentować jej swoją propozycję
współpracy.



 
Kolejne pytania, na które powinnaś

sobie odpowiedzieć to......
 

Jaki jest status jej rodziny?
Czy jest w związku?
Czy jest w małżeństwie?
Rozwiedziony?
Singiel?
Czy ma dzieci?
Ile?
Jakie ma troski związane z tym
tematem?



 
Czy coś w jej życiu codziennym ma

wpływ na to żeby podjąć współpracę 
z Tobą?

 
 

Żeby jej życie było

łatwiejsze!

Czy Twoja  propozycja współpracy jest
odpowiedzią na którąkolwiek z jej obaw,
które dotyczą jej rodziny?

 
Co takiego jest w Twojej propozycji 
 współpracy z Tobą co ma znaczenie dla
tej osoby?

 
 
 



Co myśli dana osoba w momencie gdy
chce podjąć współpracę z Tobą?

 
 
 Żeby jej życie było

łatwiejsze!

Jakie myśli powinny przejść jej przez
głowę tuż  przed podjęciem współpracy

z Tobą?
 
 
 

I co w ostateczności ma największy
wpływ na to, że ona się decyduje na

podjęcie współpracy z Tobą?
 
 



Gdy dokładnie stworzysz
AVATAR Twojego partnera
biznesowego, 
wejdziesz mentalnie w
potrzeby i obawy tej osoby
to na pewno w krótkim
czasie taka osoba pojawi
się chętna do budowania
biznesu 
z Tobą.

www.izakatarzyna.pl
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