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Föreställ dig en värld där de allra flesta av oss vaknar inspirerande, känner

oss säkra i vårt arbete och kommer hem fullt nöjda i slutet av dagen.Oavsett

om du är en entreprenör, en anställd, en ledare eller vill få klarhet inför ditt

nästa drag, är ditt "VARFÖR" det som konstant kommer att leda dig i rätt

riktning i både ditt arbets- och privatliv. Allt startar med att hitta ditt WHY!

 

Hur kan man förklara varför företag som ex. Apple har lyckats uppnå en

sådan extraordinär framgång medan andra, med samma resurser, har

misslyckats? Den enkla och den grundläggande skillnaden mellan Apple och

alla andra är att de börjar med att ta reda på sitt WHY-”varför”. Enligt "The

Golden Circle", framtagen av Simon Sinek, finns det en enkel "formel" att

förhålla sig till:

 

1. WHY - VARFÖR      
Detta är din/företagets grundläggande tro. Det är därför vi existerar.

 

2.  HOW - HUR 
Detta är hur du/företaget uppfyller sitt erbjudande.

 

3.  WHAT - VAD 
Detta är vad du/företaget gör för att uppfylla det grundläggande erbjudandet.

 

4. WHO - VEM
Beskriver vem du pratar med, säljer till, bidrar till.
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Ditt syfte/why kommer konstant att
leda dig i rätt riktning



Varje person, varje företag på jorden vet VAD de gör, 100%

Några vet HUR de gör med sin tjänst, produkt, erbjudande

Väldigt, väldigt få människor/företag vet VARFÖR de gör vad de gör. 

 

WHY betyder inte att tjäna pengar/göra vinst - det är alltid bara ett resultat!

WHY menas "vad är ditt högre syfte, din övertygelse, varför existerar jag/vi".

Varför kliver du upp ur sängen varje dag.

 

Traditionellt så marknadsför/säljer/kommunicerar vi alltid utifrån och in. Dvs

vi börjar alltid med att berätta VAD vi gör och i bästa fall också HUR men i

princip aldrig VARFÖR vi gör vad vi gör. Vi tänker, agerar och kommunicerar

utifrån och in - vi går i från det klaraste till det "luddigaste". Men, de

inspirerande ledarna och företagen, oavsett storlek och bransch, tänker,

agerar och kommunicerar inifrån och ut. Ex. Apple kommunicerar så här:

WHY - I allt vi gör, tror vi på att utmana status quo. Vi tror på att tänka

annorlunda.

HOW - Den vägen vi utmanar status quo är genom att göra våra produkter

vackert designade och användarvänliga.

WHAT - Vi råkar bara göra datorer.

 

 
 

Målet är inte att göra affärer med alla som behöver vad du har. 
Målet är att göra affärer med folk som tror på vad du tror på.
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Nu är det dags för dig att ta reda på ditt WHY samt identifiera HOW, WHAT
och WHO. Att definiera ditt varumärke är lite som att upptäck sig själv. Det
kan vara svårt, tidskrävande och obekvämt. Det kräver åtminstone att du
svarar på frågorna nedan:
Oavsett hur trött du än är - vilka 1-3 saker kan du ändå göra eller ser fram emot att göra.

Skriv ner:

Identifiera din gåva till andra människor. Vad brukar andra be dig om hjälp med eller

säger att du har talang för. Vad kan du bidra med? Keep it simple!

Identifiera hur din gåva skulle "se ut" om du använder den professionellt. På vilket sätt

skulle det du är bra på kunna förbättra andra människors liv/vardag? 

Vem skulle du kunna hjälpa? 

why

how

what

who
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EXEMPEL: Mitt WHY är; Jag bidrar med min kunskap inom varumärke, business,
ledarskap och mindset till entreprenörer i syfte att skapa värde till sin marknad.


	Text8: 


