1.

PROČ?
ST R ATEGIE VAŠÍ
OSOBN Í KOMUNIKACE

Proč chcete komunikovat lépe?
Co vám to přinese?
Jaký je váš cíl?
Je váš cíl SMART?

Na jaké otázky byste měli
odpovědět, když uvažujete
o posílení své komunikace
i osobní značky?

JAK?

Jak dobře se vám
daří v komunikaci
i v naplnění vašich cílů?

Kdo jste vy
a v čem spočívá
vaše jedinečnost?

KDO?

Podle čeho rozpoznáte úspěch?
Kdo je vaše publikum
a co potřebuje
od vás slyšet?

Pokud se vám nedaří, co byste
mohli změnit, abyste dosáhli
svých záměrů s větší lehkostí?

Na jakých kanálech chcete
komunikovat svá sdělení
a kdy se to chystáte udělat?

Co chcete lidem sdělovat o sobě
a o tom, co je důležité pro vás
i pro vaše publikum?

Co vám pomůže, abyste
byli na těchto kanálech
dlouhodobě konzistentní?

KDE A KDY?
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2.

JMÉNO

E SENCE VAŠÍ
OS OBNÍ Z NAČKY
V čem spočívá
jedinečnost vaší osoby
i vaší komunikace?

HODNOTY

NADÁNÍ
VZDĚLÁNÍ
A ZNALOSTI
DOVEDNOSTI

ZKUŠENOSTI
A PRACOVNÍ
ÚSPĚCHY

KONÍČKY

REFERENCE

DOBROVOLNICTVÍ

OSOBNÍ VIZE

POSLÁNÍ
PŮVOD
A PŘÍZVUK

BIZARNÍ
FAKTOR

SILNÉ A SLABÉ
STRÁNKY

ZRALOST
OSOBNOSTI

PŘEZDÍVKY

A DALŠÍ

Když znáte svoji jedinečnou DNA, nemusíte se bát konkurence.
Můžete stát ve své plné síle za všech okolností a vše, co máte za sebou,
proměnit na příležitost pro vaši komunikaci i váš život.
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SOUČET KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ,
KTERÉ BY SI LIDÉ MĚLI OSVOJIT
V KOMUNIKACI:

3.

ŘEČ TĚLA

KLÍČOVÉ KOMPETENCE
V KOMUNIKACI A PŘI
BUDOVÁNÍ OSOBNÍ ZNAČKY

PÉČE O VZHLED
PRÁCE
S HLASEM

V jaké oblasti se můžete
zlepšovat, aby se vám lépe
komunikovalo, pracovalo a žilo?

MEZILIDSKÁ
KOMUNIKACE:
OSOBNÍ
KONVERZACE

TELEFONÁTY
KOMUNIKACE
E-MAILEM
VEDENÍ PORAD
NETWORKING

KRIZOVÁ
KOMUNIKACE
KOMUNIKACE
NA SOCIÁLNÍCH
SÍTÍCH

PREZENTAČNÍ
DOVEDNOSTI
MEZILIDSKÁ
KOMUNIKACE:
ŘEŠENÍ
KONFLIKTŮ

VYPRÁVĚNÍ
PŘÍBĚHŮ
MEDIÁLNÍ
KOMUNIKACE

VIZUÁLNÍ
KOMUNIKACE:
PRÁCE
S KAMEROU

BLOGOVÁNÍ
A PSANÍ
ČLÁNKŮ

A DALŠÍ

Komunikační dovednosti jsou strategickými dovednostmi, které si osvojíte na celý život.
Zachrání a zlepší vaše vztahy, vedou k budování důvěry v práci i k úspěchu pro jednotlivce a firmy.
Vědomá osobní komunikace je nejsilnější nástroj, který máte neustále po ruce, abyste mohli
rozvinout a mít přesně takové vztahy, práce i životy, jaké si přejete právě vy.
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PŘEHLED KANÁLŮ
V OSOBNÍ I FIREMNÍ KOMUNIKACI:

4.

E = EARNED
(ZÍSKANÉ)
KANÁLY VAŠÍ OSOBNÍ
KOMUNIKACE: MODEL PESO
Kde všude byste mohli
komunikovat, abyste dosáhli
svých záměrů v budování
vaší osobní značky?

P = PAID
(PLACENÉ)

Získané komunikační kanály zahrnují
Vaše vlastní komunikační kanály zahrnují:
všechna média, která píší o vás nebo vás citují,
telefon, email, Intranet (ve firemní komunikaci),
protože jste prostě dobří, a za která nic
vlastní web, blog, různorodé prezentace, bílé papíry,
neplatíte. Sem patří tradiční sdělovací
reporty, knihy a e-knihy, veškeré obrandované
prostředky (tištěné, rádio a televize),
materiály (letáčky, obradované výrobky) atd.
nová média (zpravodajské
servery), ale také novodobý
fenomén influencerů.
Placené komunikační
Do sdílených
kanály jsou prostě reklama.
komunikačních kanálů patří
Je to vše, za co musíte
sociální média (LinkedIn,
zaplatit, abyste si zabezpečili
Facebook, Instagram,Twitter,
viditelnost. Sem patří
YouTube, Vimeo a další),
reklama ve vyhledávačích,
ale také komunikační kanály
na sociálních sítích
vašich klientů a podnikatelských
a v tradičních médiích,
partnerů (podnikatelské sítě,
ale také různé druhy
asociace apod.), které můžete
placených partnerství
také využít ve své
(veletrhy a výstavy,
komunikaci.
sponzoring apod.).
Vaše vlastní komunikační kanály
zahrnují: telefon, e-mail, intranet
(ve firemní komunikaci), vlastní web,
blog, různorodé prezentace, případové
studie, reporty, knihy a e-knihy,
veškeré obrandované materiály
(letáčky, výrobky) atd.

S = SHARED
(SDÍLENÉ)

O = OWNED
(VLASTNÍ)
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