
 

Čeho se teď nejvíc bojí moji klienti?
Co teď nejvíc řeší moji klienti?
Jak se v téhle situaci cítí?
Co teď moji klienti nejvíc potřebují?
Po čem teď moji klienti nejvíc touží?
Jak a čím jim já teď nejvíc pomůžu?
Jak to udělám prakticky? 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O TVÝCH KLIENTECH,
 NA KTERÉ TEĎ POTŘEBUJEŠ ODPOVĚĎ

7 otázek

Milá ženo a podnikatelko, sepiš si odpovědi na tyto otázky. 
Piš všechno, co tě napadne, nehodnoť to, nefiltruj to a prostě vysyp

vše z hlavy na papír.
 

Až  budeš hotová, použij doplňkové otázky na následující straně, aby
ses ještě lépe zorientovala a napojila na potřeby svých klientů. 

 



1/ Čeho se teď nejvíc bojí moji klienti?
Jak jejich strach může ovlivňovat jejich rozhodování?

Jaké praktické dopady můžou mít jejich strachy na mé podnikání? 
 

2/Co teď nejvíc řeší moji klienti?
Co z toho všeho je mimo sféru jejich vlivu? (vyškrtni ze seznamu)

Co z toho všeho je ve sféře jejich vlivu? (zvýrazni si)
Jak tyto problémy zatěžují a ovlivňují jejich život?

Který z problémů ve sféře jejich vlivu je ten největší?
Mám nějakou službu, která jim v řešení problému může pomoci?

Mohu na základě nějakých svých schopností, dovedností a talentů na tento problém
nějakou službu vytvořit?

 
3/Jak se v téhle situaci cítí?

Jak se mohou jejich emoce promítat do jejich každodenního života?
Jak tyto jejich pocity ovlivňují, jak vnímají svět kolem?

Jak tyto jejich mohou ovlivňovat, jak vnímají mě a moji nabídku?
Jak jim mohu já a moje služby pomoci cítit se v jejich situaci lépe?

 
4/ Co teď moji klienti nejvíc potřebují?

Jak  to změní jejich život a prožívání, když to dostanou?
Jaké mé služby tyto potřeby pomáhají naplnit?

 
 

5/ Po čem teď moji klienti nejvíc touží?
Jak to změní jejich život a prožívání, když to dostanou?
Mám nějakou službu, která jim v tom může pomoci?

Mohu na základě nějakých svých schopností, dovedností a talentů vytvořit službu,
která jejich vytouženému stavu přiblíží?

 
6/ Jak a čím jim já teď nejvíc pomůžu?

Co všechno můžu teď dělat, abych klientům pomohla naplnit jejich potřeby a touhy?
Co z toho bude mít na jejich životy největší dopad?

 
7/ Jak to udělám prakticky? 

Co konkrétně budu tvořit? Jak to bude vypadat? Jak to bude fungovat?
Co konkrétně budu dělat pro to, abych o tom všem dala vědět svým klientům?

Jak své aktivity můžu maximálně zjednodušit, abych si držela svou energii a
nevyčerpala se?

 
 

Doplňkové otázky


