Tytuł oryginału: The Power Formula for LinkedIn Success (Second Edition – Entirely
Revised): Kick-start Your Business, Brand, and Job Search
Tłumaczenie: Magda Witkowska
ISBN: 978-83-246-9200-2
Copyright ©2013 Wayne Breitbarth
All rights reserved.
No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any
means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written
permission from the publisher.
LinkedIn is a registered trademark of LinkedIn Corporation. The author is not associated
with any product or vendor mentioned in this book unless otherwise noted. LinkedIn does
not endorse any of the material contained herein.
Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A.
All rights reserved.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich
wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/wsieko
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.
• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci

O ksiÈĝce ...................................................................................13
Wprowadzenie ..........................................................................15
Nigdy nie chciaïem rejestrowaÊ siÚ w tym serwisie!
Rozdziaï 1. Nowy punkt widzenia na media spoïecznoĂciowe ...23
Wzór na sukces z LinkedIn

Twoje niepowtarzalne doĂwiadczenie
Twoje niepowtarzalne relacje
NarzÚdzie
Rozdziaï 2. Projekt na milion boksów ......................................29
LinkedIn — aby niewidoczne staïo siÚ widoczne
Rozdziaï 3. Konkrety ................................................................41
Profil w serwisie LinkedIn — podstawy
Rozdziaï 4. Bïyskawiczna wizytówka ........................................47
Profil w LinkedIn — osobista ramka identyfikacyjna

ImiÚ i nazwisko
ZdjÚcie
Nagïówek

Kup książkę

Poleć książkę

8 x W SIECI KORZY¥CI

Rozdziaï 5. ¿yciorys na sterydach ............................................55
Profil w LinkedIn — doĂwiadczenie
Rozdziaï 6. Pokaĝ siÚ z najlepszej strony ..................................61
Profil w LinkedIn — kolejne pozycje z górnej ramki

Lokalizacja i branĝa
Wyksztaïcenie
Informacje kontaktowe
Witryny internetowe
Adres URL profilu publicznego
Rozdziaï 7. Brawo! ..................................................................71
Profil w LinkedIn — podsumowanie

Podsumowanie
Specjalizacja
Rozdziaï 8. Nie sÈdzisz, ĝe jesteĂ dobry? ..................................81
Profil w LinkedIn — rekomendacje

Ile rekomendacji powinienem mieÊ?
Co powinno byÊ napisane w moich rekomendacjach?
Dlaczego rekomendacje sÈ tak waĝne?
Wskazówki dotyczÈce pozyskiwania rekomendacji
Rozdziaï 9. Nie jesteĂ szarym Kowalskim .................................89
Profil w LinkedIn — przesyïanie plików,
dodatkowe sekcje i narzÚdzia

Przesyïanie plików
Specjalne sekcje profilu
NarzÚdzia
Rozdziaï 10. Kogo chciaïbyĂ znaleěÊ? ......................................105
Wyszukiwanie w LinkedIn

Zapisz wyszukiwanie

Kup książkę

112

Poleć książkę

Spis treĂci x 9

Rozdziaï 11. Znalazïem CiÚ, ale nie wiem,
co mam z TobÈ zrobiÊ .........................................115
Kontaktowanie siÚ ze znalezionÈ osobÈ

Funkcja przedstawieñ
Rozdziaï 12. GdzieĂ tam kryje siÚ zïoto ....................................123
Poszerzanie sieci kontaktów

Importowanie kontaktów
NawiÈzywanie kontaktu z kolegami ze szkoïy
Outlook Social Connector
„Osoby, które moĝesz znaÊ”
Akceptowanie lub odrzucanie próĂb
o nawiÈzanie kontaktu
NawiÈzywanie kontaktu z konkurentami
Tagi
„Kto wyĂwietlaï Twój profil”
Rozdziaï 13. Sïowa kluczowe to podstawa ..............................135
Maksymalizacja szans na to, aby znaleěÊ innych
i samemu daÊ siÚ znaleěÊ

Dokïadne frazy
Operator „I”
Operator „LUB”
Operator „NIE”
Optymalizacja profilu pod kÈtem sïów kluczowych
Rozdziaï 14. ObecnoĂÊ firm w LinkedIn ...................................143
Poszukiwanie firm i informacji na ich temat

Polityki i procedury zwiÈzane z social media
Rozdziaï 15. Nadaj swojej obecnoĂci w LinkedIn
wiÚkszy impet ......................................................151
Potencjaï grup

Kup książkę

Poleć książkę

10 x W SIECI KORZY¥CI

Rozdziaï 16. Pokaĝ pieniÈdze! .................................................157
Jakie dziaïania podejmujÈ skuteczni uĝytkownicy?
Rozdziaï 17. Twoje konto, Twoje ustawienia, Twoje decyzje ...169
Ustawienia i Centrum pomocy w LinkedIn

Konta pïatne i darmowe
Centrum pomocy
Rozdziaï 18. Nowy najlepszy przyjaciel poszukujÈcych pracy ...175
LinkedIn — najwiÚksza na Ăwiecie internetowa
baza danych dokumentów rekrutacyjnych
Rozdziaï 19. Gotowi… do startu… start! .................................185
SzeĂÊ tygodni, dwie godziny tygodniowo,
czyli mapa drogowa sukcesu

Tygodnie 1. – 6.
Organizacja czasu w LinkedIn
Rozdziaï 20. Zakoñczenie (a moĝe dopiero poczÈtek?) ............197
Do którego obozu naleĝysz?
Rozdziaï
Moje dzieci sÈ juĝ na Facebooku
dodatkowy — nie mogÈ znaleěÊ pracy tam? ..........................201
Dlaczego studenci powinni doïÈczyÊ do LinkedIn
Zasoby
Liczy siÚ kaĝdy znak .............................................209
Wykorzystaj dostÚpne miejsce jak najlepiej
Profil doskonaïy ...................................................213
Lista kontrolna optymalizacji profilu w LinkedIn
Witryny internetowe w LinkedIn ..........................217
Twój „odnoĂnik” do przyszïych okazji biznesowych

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treĂci x 11

Wyszukiwanie osób w LinkedIn ...........................221
Twoja przepustka do wyĝszego ROI
Grupy w LinkedIn ................................................225
OsiÈgnij dziÚki nim wymierne korzyĂci
PodziÚkowania ........................................................................229
O autorze ..................................................................................233

Kup książkę

Poleć książkę

12 x W SIECI KORZY¥CI

Kup książkę

Poleć książkę

ROZDZIA 2

Projekt na milion boksów
LinkedIn — aby niewidoczne
staïo siÚ widoczne

Serwis LinkedIn sam siebie charakteryzuje w nastÚpujÈcy sposób:
„Witamy w LinkedIn, najwiÚkszej na Ăwiecie sieci specjalistów, liczÈcej ponad 300 mln uĝytkowników w 200 krajach i terytoriach na
caïym Ăwiecie. Nasza misja jest prosta: pomagamy specjalistom
z caïego Ăwiata nawiÈzaÊ kontakty, co umoĝliwia im wzrost efektywnoĂci i osiÈgniÚcie sukcesu. DoïÈczenie do LinkedIn gwarantuje
dostÚp do innych uĝytkowników, ofert pracy, informacji i aktualizacji,
czyli niezbÚdnych czynników w rozwoju kariery”. Chciaïbym zaczÈÊ
od tego, jak wyglÈda dziaïanie serwisu od strony praktycznej.
Na stronie LinkedIn znajduje siÚ stwierdzenie, ĝe jest to sieÊ
specjalistów, czyli de facto zaufanych profesjonalistów. Ludzi naleĝÈcych do Twojej sieci kontaktów wïaĂnie tak naleĝy nazywaÊ. To
wïaĂnie pod tym wzglÚdem LinkedIn róĝni siÚ od wielu innych serwisów spoïecznoĂciowych, takich jak Facebook, którego uĝytkownicy
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starajÈ siÚ pozyskaÊ jak najwiÚcej „znajomych” — przy czym sïowo
znajomy jest tu zdefiniowane raczej szeroko. W przypadku LinkedIn
caïa koncepcja zasadza siÚ na tym, aby nawiÈzywaÊ kontakt wyïÈcznie
z tymi osobami, które uwaĝasz za zaufanych profesjonalistów. W ten
sposób dochodzimy do pierwszej strategicznej decyzji, którÈ musisz
podjÈÊ: sam musisz okreĂliÊ, kogo bÚdziesz zaliczaï do grona zaufanych profesjonalistów — wszystko zaleĝy od strategii, którÈ zamierzasz realizowaÊ w tym serwisie. Niektórzy postanawiajÈ skoncentrowaÊ siÚ na budowaniu jak najwiÚkszej sieci kontaktów, nawet jeĂli
oznacza to stosunkowo luěne podejĂcie do przymiotnika zaufany.
Ja podchodzÚ do tego inaczej. Dla mnie na miano zaufanej zasïuguje osoba, do której mogÚ w kaĝdej chwili zadzwoniÊ i poprosiÊ
o rekomendacjÚ lub przedstawienie mnie komuĂ — osoba, o której
wiem, ĝe na tÚ proĂbÚ przystanie. OczywiĂcie do tego grona zaliczam
równieĝ ludzi, dla których ja zrobiïbym to samo.
Czïowieka, którego dopiero co poznaïeĂ w markecie przy stoisku
z warzywami, raczej nie nazwaïbym zaufanym profesjonalistÈ. Nie
wykluczam, ĝe to bardzo miïa osoba i ĝe przeprowadziliĂcie fajnÈ
dwuminutowÈ rozmowÚ, ale to jeszcze nie czyni tej osoby zaufanym
specjalistÈ, którego warto dodaÊ do sieci kontaktów z LinkedIn.
OkreĂlenie parametrów „zaufanego” profesjonalisty to niezwykle
waĝny punkt wyjĂcia do korzystania z serwisu. OczywiĂcie istnieje
wiele róĝnych opinii na ten temat. OsobiĂcie uwaĝam, ĝe wiÚkszoĂÊ
uĝytkowników tego serwisu powinna raczej obraÊ strategiÚ konserwatywnÈ. Dodatkowe przemyĂlenia na temat stawiania na iloĂÊ lub
jakoĂÊ w kontekĂcie budowania sieci kontaktów przedstawiÚ w dalszej czÚĂci ksiÈĝki.
Gdy zaïoĝysz juĝ konto w serwisie i zaczniesz nawiÈzywaÊ kontakty z zaufanymi wspóïpracownikami i znajomymi, na gïównej
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stronie swojego profilu znajdziesz informacje na temat Twojej sieci
LinkedIn (por. rysunek 2.1). Przedstawione tu informacje umoĝliwiajÈ monitorowanie ogólnych rozmiarów rozwijajÈcej siÚ sieci kontaktów. Aby dokïadnie zrozumieÊ potencjaï serwisu LinkedIn, powinieneĂ zapoznaÊ siÚ z faktycznym znaczeniem tych trzech informacji.

Rysunek 2.1. LinkedIn pomaga ĂledziÊ rozwój sieci kontaktów

Serwis LinkedIn nieustannie siÚ rozwija. Informacje przedstawione
na rysunku 2.2 nie sÈ juĝ tam dostÚpne w tej formie, w jakiej je prezentujÚ. UmieĂciïem je tutaj, aby skuteczniej zilustrowaÊ koncepcjÚ
stopni oddalenia. NawiÈzuje ona do teorii Kevina Bacona, zgodnie
z którÈ wszyscy mieszkañcy Ăwiata sÈ od siebie odseparowani maksymalnie o szeĂÊ stopni oddalenia. Poniĝej zobaczysz trzy cyfry
w okrÚgach: 1, 2 i 3. Pierwsza grupa osób jest od Ciebie oddalona
o jeden stopieñ — to Twoi osobiĂci znajomi, oznaczeni nagïówkiem
„Twoi zaufani znajomi i wspóïpracownicy”.

Rysunek 2.2. LinkedIn pokazuje, jak wyglÈda Twoja szeroka sieÊ kontaktów
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Oto przykïad relacji wystÚpujÈcej w pierwszym stopniu oddalenia.
Zaïóĝmy, ĝe mam przyjaciela o nazwisku Joe Smith. JesteĂmy znajomymi od wielu lat. ByÊ moĝe staliĂmy razem w deszczu na meczach
piïkarskich naszych dzieci, a byÊ moĝe blisko wspóïpracowaliĂmy
w interesach. UznajÚ, ĝe powinniĂmy nawiÈzaÊ kontakt w LinkedIn.
ZnajdujÚ go w wyszukiwarce i wysyïam zaproszenie do mojej sieci
kontaktów. Gdy Joe zaakceptuje juĝ zaproszenie, nie musi zapraszaÊ
mnie do swojej sieci. W tym momencie obaj jesteĂmy ze sobÈ poïÈczeni w pierwszym stopniu.
Do kontaktów pierwszego stopnia powinni naleĝeÊ ludzie, którzy
sÈ Twoimi znajomymi takĝe w prawdziwym Ăwiecie. Dysponujesz
sieciÈ znajomoĂci, którÈ budowaïeĂ przez caïe ĝycie — w szkole
Ăredniej, na studiach, w kolejnych miejscach pracy, w klubach, do
których naleĝaïeĂ, a takĝe w ramach znajomoĂci, które nawiÈzywaïeĂ,
prowadzÈc codzienne ĝycie. TÚ sieÊ kontaktów nazywam sieciÈ „pïaskÈ”. Caïa koncepcja serwisu LinkedIn zasadza siÚ na tym, aby
przeksztaïciÊ tÚ „pïaskÈ” listÚ znajomych w sieÊ dynamicznÈ i wielowymiarowÈ. Kontaktowanie siÚ ze znajomymi za poĂrednictwem
serwisu LinkedIn umoĝliwi Ci pogïÚbianie Twojej sieci o kolejne
stopnie oddalenia. Twoi znajomi zacznÈ CiÚ wspieraÊ na róĝne nowe
i wartoĂciowe sposoby.
WróÊmy do Joego Smitha, mojego znajomego pierwszego stopnia.
KiedyĂ byïem wïaĂcicielem firmy handlujÈcej meblami. Gdyby Joe
stawiaï wówczas jakiĂ budynek i potrzebowaï moich produktów
i usïug, prawdopodobnie by do mnie zadzwoniï — w koñcu bardzo
dobrze siÚ znamy. Caïa zabawa zaczyna siÚ w momencie, gdy przejdziemy na drugi stopieñ oddalenia. Zaïóĝmy, ĝe Joe Smith zna Boba
Andersona. Bob Anderson równieĝ zamierza postawiÊ nowy budynek.
WieĂÊ gminna niesie, ĝe w budynku tym ma siÚ znaleěÊ ponad milion
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boksów dla pracowników. ZajmujÚ siÚ meblami i mam peïnÈ ĂwiadomoĂÊ, ĝe zlecenie na milion boksów w mieĂcie rozmiarów mojej
miejscowoĂci to naprawdÚ duĝy biznes. W Twoim przypadku odpowiednikiem mojego miliona boksów moĝe byÊ znalezienie idealnej
pracy, pozyskanie strategicznego partnera, który przyniesie Ci dodatkowe przychody, znalezienie nowego dostawcy, dziÚki któremu obniĝysz koszty produkcji, czy teĝ znalezienie fundacji lub jakiejĂ osoby,
zainteresowanych wsparciem Twojej ulubionej organizacji charytatywnej.
Zaïóĝmy, ĝe dobiegïy mnie sïuchy, iĝ nowym budynkiem zajmie
siÚ firma Boba — The Anderson Company. WpisujÚ wiÚc w wyszukiwarkÚ LinkedIn frazÚ „Bob Anderson” albo „The Anderson Company”. Stwierdzam, ĝe mój przyjaciel Joe Smith naleĝy do sieci kontaktów Boba Andersona. SkÈd to wiem? Gdy wykonujÚ wyszukiwanie,
obok nazwiska Boba pojawia siÚ ikona „2.”, która oznacza, ĝe Bob
zna kogoĂ naleĝÈcego do mojej sieci pierwszego stopnia. Znam czÚĂÊ
znajomych Joego — graliĂmy razem w golfa, chodziliĂmy na przyjÚcia albo spÚdzaliĂmy razem czas — z pewnoĂciÈ jednak nie znam
ich wszystkich. Na potrzeby tego przykïadu zaïóĝmy, ĝe akurat Boba
nie znam i nie wiem, na czym polega jego relacja z Joem.
Gdy dowiadujÚ siÚ o tym powiÈzaniu, podekscytowany dzwoniÚ
do Joego i pytam, czy nie skontaktowaïby mnie ze swoim znajomym,
Bobem Andersonem. Odpowiedě Joego jest nastÚpujÈca: „¿artujesz
sobie? Pewnie, ĝe was skontaktujÚ. To mój dobry znajomy. Znamy
siÚ od bardzo, bardzo dawna. JeĂli tylko moje wstawiennictwo ci
pomoĝe, zrobiÚ to z przyjemnoĂciÈ”. Czyĝ nie na tym od zawsze polegaï networking? LinkedIn daje nam jednak nowe moĝliwoĂci. DziÚki
temu serwisowi mam wglÈd w kontakty Joego i mogÚ poprosiÊ go
o przedstawienie mnie kaĝdej osobie, z którÈ chciaïbym siÚ spotkaÊ.
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Zastanów siÚ przez chwilÚ, jak duĝy tkwi w tym potencjaï. Gdyby
nie LinkedIn, jakie byïyby szanse na to, ĝe dowiedziaïbym siÚ o znajomoĂci Joego Smitha i Boba Andersona. DziÚki temu narzÚdziu
dowiadujÚ siÚ o tym praktycznie natychmiast i mogÚ skorzystaÊ z wïasnej sieci kontaktów, aby nawiÈzaÊ relacjÚ z Bobem.
Iděmy jednak o krok dalej, na trzeci stopieñ oddalenia. Zaïóĝmy,
ĝe Bob Anderson zna Jill Jones. PamiÚtaj, ĝe ja nie znam ani Boba,
ani Jill — znam tylko Joego. DziÚki LinkedIn mogÚ jednak odszukaÊ Jill Jones oraz The Jones Company i dowiedzieÊ siÚ, ĝe Jill…
ZgadïeĂ! Jill buduje budynek z milionem boksów. Mam moĝliwoĂÊ
skontaktowaÊ siÚ z niÈ przez Joego i Boba.

Zerknijmy na caïkowitÈ liczbÚ osób, do których miaïem dostÚp
w chwili wykonania zrzutu ekranu (por. rysunek 2.3). Joe jest kontaktem w pierwszym stopniu oddalenia, Bob to relacja w dwóch
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stopniach oddalenia, a Jill to kontakt trzeciego stopnia. W tej konkretnej chwili miaïem dostÚp do 1190 Joe, 109 800 Bobów i ponad
5,6 miliona Jill. Te liczby nigdy nie przestajÈ mnie zadziwiaÊ. Czasami mam wraĝenie, ĝe to musi byÊ jakiĂ bïÈd — ĝe to niemoĝliwe,
abym znaï tak wielu ludzi biznesu. Tak naprawdÚ jednak w tamtym
momencie faktycznie miaïem poĂredni kontakt z ponad 5,7 milionami osób. Wiele z nich mogïo uïatwiÊ mi pozyskanie tego zlecenia
na milion boksów. W mojej szerokiej sieci kontaktów od zawsze znajduje siÚ 5,7 miliona ludzi. Po prostu do tej pory nie wiedziaïem,
kim sÈ i w jaki sposób sÈ ze mnÈ powiÈzani. Od tamtej pory moja
sieÊ jeszcze bardziej siÚ rozrosïa.

Rysunek 2.3. Twoja sieÊ kontaktów roĂnie w tempie wykïadniczym

PamiÚtasz starÈ i sprawdzonÈ metodÚ prowadzenia networkingu?
Gdybym chciaï skontaktowaÊ siÚ z Bobem Andersonem albo Jill Jones
i porozmawiaÊ z nimi o potencjalnej okazji biznesowej, musiaïbym
do nich zadzwoniÊ (gdybym w ogóle znaï ich dane osobowe), wysïaÊ
e-mail, list, pocztówkÚ, cokolwiek. Trzynastu innych sprzedawców
mebli z mojego miasta siÚgnÚïoby po te same sztuczki. W rezultacie
Bob i Jill prÚdzej czy póěniej zaczÚliby krzyczeÊ: „DoĂÊ juĝ tych
kolesiów od mebli!”. DziÚki serwisowi LinkedIn mogÚ znaleěÊ
znajomego lub znajomego znajomego, który pomoĝe mi nawiÈzaÊ
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kontakt. MetodÈ tradycyjnÈ bardzo trudno byïoby to skoordynowaÊ.
To podstawowy atut serwisu LinkedIn — zamienia normalnie niewidoczne relacje w kontakty, które widaÊ.
Pozwól, ĝe przedstawiÚ przykïad sytuacji, w której Ty i Twoi znajomi mielibyĂcie szerszÈ definicjÚ sïowa zaufany. Jestem bardzo podekscytowany potencjalnÈ transakcjÈ na milion boksów, poniewaĝ gdy
wyszukaïem Boba Andersona oraz jego firmÚ, stwierdziïem, ĝe mam
ich w mojej sieci drugiego stopnia. DzwoniÚ zatem do Joego Smitha,
mojego znajomego, a on mówi mi: „Chyba go nie znam. Kim jest ten
caïy Bob?”.
„Bob Anderson — mówiÚ. — Masz go w znajomych w LinkedIn.
Musisz go znaÊ”.
„Wayne, naprawdÚ go nie znam”.
„Chyba sobie ĝartujesz. Przecieĝ masz go w swojej sieci pierwszego stopnia. WidzÚ to. Jak moĝesz nie znaÊ kogoĂ z wïasnej sieci
kontaktów?”
Gdyby taka sytuacja powtórzyïa siÚ kilkakrotnie, mógïbym powiedzieÊ mojemu znajomemu: „Twoja sieÊ jest do bani, tak naprawdÚ
nie znasz tych wszystkich ludzi. Masz na liĂcie po prostu kolejne
imiona i nazwiska, z którymi nie masz ĝadnej gïÚbszej relacji. JesteĂ
jak zwykïy dzieciak z Facebooka”.
WïaĂnie dlatego utrzymujÚ, ĝe wiÚkszoĂÊ ludzi powinna zapraszaÊ do sieci osoby znane i zaufane. Gdy musisz siÚgnÈÊ do kogoĂ
oddalonego o trzy stopnie, pozostaje Ci liczyÊ na to, ĝe relacje miÚdzy
drugim a trzecim stopniem i miÚdzy pierwszym a drugim stopniem
sÈ równie silne jak Twoje relacje ze znajomym pierwszego stopnia.
W przeciwnym razie potencjaï serwisu okaĝe siÚ znacznie mniejszy.
WiÚkszoĂÊ ksiÈĝek i blogów poĂwiÚconych networkingowi podaje,
ĝe w przypadku ludzi biznesu grupa zaufanych specjalistów powinna
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liczyÊ od 200 do 250 osób. Jeĝeli nie jesteĂ uĝytkownikiem LinkedIn,
najprawdopodobniej zarzÈdzasz tymi kontaktami za pomocÈ jakiegoĂ
pliku, Outlooka, katalogu kartkowego, listy nazwisk itp. SugerujÚ
jedynie, ĝe powinieneĂ zastanowiÊ siÚ nad wprowadzeniem tych
kontaktów do LinkedIn. DziÚki temu bÚdziesz dysponowaï swoimi
200 – 250 znajomymi, a ponadto bezzwïocznie dowiesz siÚ, kim sÈ
ich kontakty w pierwszym i drugim stopniu oddalenia. Automatycznie stanÈ siÚ oni Twoimi znajomymi w drugim i trzecim stopniu.
Twoja sieÊ kontaktów w LinkedIn stanie siÚ olbrzymia, o czym
mogïeĂ siÚ przekonaÊ z poprzedniego przykïadu.
Zatrzymajmy siÚ na moment i odpowiedzmy sobie na jedno pytanie: czy moĝna mieÊ za duĝo kontaktów pierwszego stopnia? Prawidïowa (zazwyczaj) odpowiedě brzmi: tak. Pozwól jednak, ĝe doprecyzujÚ to pytanie: Czy moĝna mieÊ za duĝo kontaktów pierwszego
stopnia, zïoĝonych wyïÈcznie z zaufanych specjalistów? Teraz odpowiedě brzmi: nie. Zaufanych znajomych pierwszego stopnia nigdy za wiele. Nie powinieneĂ kwestionowaÊ tego, czym zajmuje siÚ
taka osoba, gdzie mieszka albo jakie ma wyksztaïcenie. Dopóki ktoĂ
speïnia Twoje kryteria zaufanego kontaktu, dodaj go do swojej sieci
pierwszego stopnia, ĝebyĂ mógï siÚ dowiedzieÊ, kogo on zna. Daje
Ci to potencjalny dostÚp do wszystkich jego znajomych oraz znajomych znajomych. Nie wiesz, z kim co tydzieñ gra w golfa ani z kim
uczÚszcza do jednego koĂcioïa.
Przez ostatnie lata przeczytaïem mnóstwo ksiÈĝek, blogów i artykuïów poĂwiÚconych serwisowi LinkedIn. Autorzy tych tekstów przez
caïy czas starajÈ siÚ rozstrzygnÈÊ dylemat miÚdzy iloĂciÈ a jakoĂciÈ.
To kwestia tego, czy lepiej jest mieÊ duĝÈ sieÊ zïoĝonÈ z kontaktów,
których nie znasz bardzo dobrze, czy raczej mniejszÈ sieÊ, za to
zïoĝonÈ z osób, z którymi utrzymujesz bliskie relacje. Nieustannie
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polecam moim sïuchaczom tworzenie sieci zïoĝonych przede wszystkim z zaufanych specjalistów. IstniejÈ jednak pewne przypadki,
w których moim zdaniem warto naruszyÊ tÚ reguïÚ ze wzglÚdów
strategicznych.
Jednym z przykïadów sÈ rekruterzy. W ich przypadku niezbÚdna
jest jak najwiÚksza sieÊ ludzi o róĝnym wyksztaïceniu i róĝnych umiejÚtnoĂciach. Sïyszaïem o pewnym rekruterze dziaïajÈcym w skali miÚdzynarodowej, który miaï w swojej sieci trzydzieĂci tysiÚcy kontaktów
pierwszego stopnia. Kolejnego przykïadu dostarczajÈ sprzedawcy,
którzy takĝe mogÈ przedkïadaÊ iloĂÊ nad jakoĂÊ. Moja ksiÈĝka zostaïa
wydana w trzech jÚzykach, a moja dziaïalnoĂÊ konsultingowa nabraïa
ogólnokrajowego charakteru, w zwiÈzku z czym sam stwierdziïem,
ĝe opïaca mi siÚ strategicznie poszerzyÊ sieÊ kontaktów. ByÊ moĝe
i Ty znajdujesz siÚ w podobnej sytuacji. Ogólnie rzecz biorÈc, jeĂli
tylko dobrze rozwaĝysz tÚ decyzjÚ, wïaĂciwe bÚdzie kaĝde strategiczne podejĂcie do korzystania z LinkedIn.
Gdy na peïen etat zajmowaïem siÚ handlem meblami w Milwaukee, zdarzaïo mi siÚ zapraszaÊ do sieci ludzi, których poznaïem
dzieñ wczeĂniej na jakimĂ spotkaniu networkingowym. Zwykle miaïo
to zwiÈzek z faktem, ĝe odbyïem z danÈ osobÈ interesujÈcÈ rozmowÚ
albo ĝe miaïem powody, aby sÈdziÊ, iĝ kontynuowanie tej znajomoĂci
moĝe przynieĂÊ nam obopólne korzyĂci biznesowe. Do wysyïanego
zaproszenia doïÈczaïem od razu listÚ terminów, w których mogÚ
umówiÊ siÚ na lunch albo na kawÚ, abyĂmy mogli pogïÚbiaÊ nowo
zawartÈ relacjÚ. Takie znajomoĂci nazywam kontaktami pierwszego
stopnia „w toku”. CiÚĝko pracowaïem nad rozwijaniem tych relacji tak
dïugo, aĝ uznawaïem, ĝe dana osoba zasïuguje na miano zaufanego
profesjonalisty.
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Jak juĝ wspomniaïem, prawdziwy potencjaï serwisu LinkedIn
polega na tym, ĝe zamienia on w widzialne to, co dotÈd byïo niedostrzegalne. Zobacz swoje kontakty — przeksztaïÊ pïaskÈ sieÊ w sieÊ
dynamicznÈ i wielowymiarowÈ, a znajdziesz siÚ na najlepszej drodze
do pozyskania zamówienia na milion boksów.

ZASTOSOWANIE WZORU NA SUKCES
x Na poczÈtek sformuïuj swojÈ definicjÚ zaufanego profesjonalisty.
Proponowaïbym, abyĂ jÈ sobie zapisaï. Osoby te skïadajÈ siÚ na
pierwszy skïadnik wzoru na sukces: Twoje niepowtarzalne relacje.
x PamiÚtaj, ĝe wraz z kaĝdym nowym kontaktem znajomy pierwszego
stopnia tej osoby staje siÚ Twoim znajomym drugiego stopnia,
a znajomy drugiego stopnia tej osoby staje siÚ Twoim znajomym
trzeciego stopnia. Mechanizm ten powoduje, ĝe Twoja niepowtarzalna sieÊ roĂnie w tempie wykïadniczym.
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