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TEMAT: WIZJA MOJEJ FIRMY



wiesz do czego dążyć
tworzy fundament Twojej firmy, na bazie którego powstają
plany krótko i długookresowe dotyczące jej rozwoju
pomaga wyznaczać cele, nie zamykasz się tylko w tym co „tu i
teraz”, ale ukierunkowujesz się na ciągły rozwój
wspiera budowanie Twojej pewność siebie, bo działasz w
pewnych i jasnych granicach, wiesz, co robić i dokąd zmierzać
"programuje" Twój mózg na to, co ma być, dzięki czemu łatwiej
mu potem wychwytywać szanse i rozpoznawać zagrożenia
związane z wytyczonymi celami

Wizja to „miejsce” w przyszłości, do którego zmierza Twoja firma.
Czyli to, jak będzie wyglądała za klika lub kilkanaście lat.
Świadomie stworzona przez Ciebie wizja, jest drogowskazem, bo
wskazuje Ci, do czego masz dążyć. 
Jednocześnie jest trochę jak policjant, który pilnuje, byś nie zrobiła
czegoś, co oddali Cię od Twojego celu.

WIZJA jest Ci potrzebna bo:

 

 

Po co Ci wizja firmy?
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http://avon-nt.siteor.pl/wizja-misja
https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/o-
dhl/misja-wizja.html
https://www.henkel.pl/resource/blob/500784/3aafad04ade8
3b76910b2dc05f4c6331/cel-wizja-misja-warto%C5%9Bci-
data.pdf
https://www.lincolnelectric.com/pl-pl/company/Pages/vision-
statement.aspx

WIZJE powinny być dwie. Jedna tylko dla Ciebie, bardziej
rozbudowana i trzymana w myślach i druga formalna, spisana i
umieszczona na firmowej stronie internetowej (choć o wiele
ważniejsza jest ta pierwsza).

W wizji nieformalnej określasz (wyobrażasz) sobie wszystko
łącznie z tym, jak wyglądasz, jak się czujesz i zachowujesz. To jak
rozbudowane marzenie.
Wizja formalna jest dla klientów i kontrahentów. Pokazuje im, co
chcesz osiągnąć i co jest dla Ciebie (Twojej firmy) ważne.

Spójrz na wizję tych firm:

 

 

Wizje są dwie

http://avon-nt.siteor.pl/wizja-misja


Jak stworzyć wizję nieformalną?

 Teraz przejdziemy do konkretów. Pomogę Ci stworzyć Twoją
osobistą wizję firmy. Uważam, że najprostsza metoda jest
najlepsza. Po prostu pozwolę Ci marzyć 
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 Jaki horyzont czasowy obejmuje Twoja wizja? Czy to są 3 lata,
5 a może 10?
 Jak wyglądasz? Wyobraź sobie dokładnie, w co jesteś ubrana,
fryzurę itd.
 Jak się czujesz? Szczęśliwa? Bezpieczna? Dumna? Spokojna?
Spełniona? Ważne, żebyś przede wszystkim czuła się w tej
wizji "na swoim miejscu".
 W jakim otoczeniu się znajdujesz? Czy to siedziba Twojej
firmy? Czy może hamak na plaży Bawaro w Punta Cana na
Dominikanie? Wyobraź sobie tę przestrzeń dokładnie.
 Co robisz? Co się w tej konkretnej chwili dzieje?
 Kto z Tobą jest? Jakie łączą Cię z tą osobą/osobami stosunki?
Lubicie się? Szanujecie? Wspieracie? Motywujecie wzajemnie
do działania?

By łatwiej było Ci stworzyć taką wizję, możesz odpowiedzieć sobie
na pytania:

1.

2.

3.

4.

5.
6.



7. Ilu masz miesięcznie klientów? Z kim współpracujesz? W jaki
sposób trafiają do Ciebie klienci? Jakie realizujesz projekty?
8. Kto wspiera Ciebie w pracy? Masz pracowników? Komu
delegujesz zadania i jakie to są zadania?
9. Ile generujesz miesięcznie dochodu? I w jaki sposób
zarządzasz finansami? Odkładasz część? Inwestujesz?
Wspierasz charytatywnie jakiś cel?
10. Jak zmieniło się Twoje życie prywatne?(+ komu opadła
szczęka, że osiągnęłaś to wszystko         ) 

A teraz sobie to wszystko wyobraź. I powtarzaj sobie to
wyobrażanie, kiedy tylko możesz, szczególnie na początku
biznesowej działalności.
To trochę tak, jak niektóre kobiety wyobrażają sobie swój
idealny ślub - w najdrobniejszych szczegółach. 

Stworzona przez Ciebie wizja powinna być śmiała, piękna, taka
"na maksa". Jednak uważaj, żebyś nie przedobrzyła. Jakiś element
realizmu powinien w tym wszystkim być. Bo jeśli wyobrazisz sobie,
że za 3 lata będziesz miała firmę o zasięgu koncernu Coca-Cola, a
Twój biznes to sprzedaż warzyw na lokalnym bazarku, to chyba
trochę poszłaś za daleko w swoich marzeniach. A to z kolei może
prowadzić do frustracji i działać demobilizująco.
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I pamiętaj, kiedy Twoja wizja już się wypełni, stwórz kolejną, a
potem kolejną itd....

Może Ci się wydawać, że to nic takiego, mało znaczące
wyobrażenia, które nie mają wpływu na nic. Strata czasu.
Nic bardziej mylnego. 
Nie pomijaj tego kroku. Kiedy chcesz zbudować dom, robisz
najpierw jego projekt, który będzie odpowiadał konkretnie Tobie. 
(Oczywiście można kupić gotowy dom, jak i firmę - tylko że będzie
to realizacja czyjejś wizji - nie Twojej).
Tak samo jest z wizją firmy - to projekt, który potem realizujesz
krok po kroku i dzięki niemu, wiesz, jak to robić i co ma z tego
powstać. Bez wizji firmy będziesz działała doraźnie i często
nieefektywnie. 

Ćwiczeniówka Kobiece Firmy powstał w ramach cyklu #oswajamybiznesyzKF
Kolejne tematy i materiały znajdziesz w każda środę na IG @kobiecafirma

Powodzenia i do zobaczenia!
Katarzyna Madej
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