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Πώς χαμογέλασε έτσι η τύχη στον Bill Gates; Γιατί η άσημη
εταιρεία πληροφορικής που ίδρυσε στην αρχή της καριέρας
του έλαβε ένα εντελώς απροσδόκητο τηλεφώνημα από την
Big Blue, τη μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στον πλανή-
τη; Όλα ξεκίνησαν από τη μητέρα του. Καθώς επρόκειτο για
μια γυναίκα που ακαταπόνητα καλλιεργούσε διαπροσωπι-
κές σχέσεις, ήταν φίλη με τον επικεφαλής της IBM. Του είπε
για το επιχειρηματικό εγχείρημα του γιού της στο χώρο της
πληροφορικής και αυτό οδήγησε στο κρίσιμο τηλεφώνημα,
που συμβαίνει μία φορά στη ζωή του ανθρώπου. Τα υπόλοι-
πα μάλλον τα γνωρίζετε.

Αποδιώξτε την ιδέα ότι η κοινωνική δικτύωση είναι ασύ-
στολη προώθηση του εαυτού σας ή ότι κάνει κακή εντύπω-
ση. Η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων σας
αποφέρει μοναδικά οφέλη που περιλαμβάνουν
πληροφορίες προσωπικής φύσης, πρόσβαση
σε διάφορες δεξιότητες και ισχύ. Οι επιτυχημέ-
νοι μάνατζερ ενσωματώνουν την κοινωνική δι-
κτύωση στις επαγγελματικές τους συναλλαγές.
Ωστόσο, δεν απολαμβάνουν όλοι τη σύναψη διαπροσωπι-
κών σχέσεων. Η οικοδόμηση ενός δικτύου προσωπικών
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επαφών που παρέχουν υποστήριξη, ανατροφοδότηση, βα-
θιά γνώση του θέματος, πόρους και πληροφορίες είναι από-
λυτα λογική. Όμως, όπως διαπιστώνουν οι ερευνητές, πρό-
κειται για μια αναπτυξιακή πρόκληση που προκαλεί μεγάλο
δέος.

Αδιάλειπτη προσοχή

Το δέος αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η κοινωνική
δικτύωση είναι αξιόλογη μόνο αν η προσοχή σας είναι διαρ-
κώς στραμμένη εκεί. Απαιτεί ετοιμότητα, ώστε να συμβάλλετε
προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμα κι όταν δεν μπορείτε να
είσαστε βέβαιος ότι η επένδυσή σας θα αποφέρει τα μέγιστα.

Πάρτε για παράδειγμα τον Nick Hine, Ανώτερο Συνεργά-
τη (Partner) του βρετανικού νομικού οίκου Thomas Eggar.
Τροφοδοτεί ακατάπαυστα τις πολυάριθμες κοινωνικές επα-
φές του με πληροφορίες, καθοδηγητικές ενδείξεις και ευκαι-
ρίες για κοινωνική δικτύωση. Δεν ξέρετε ποτέ ποιον θα συ-
ναντήσετε σε μια από τις πολυάριθμες εκδηλώσεις που διορ-
γανώνει κάθε χρόνο. Όταν, απρόσμενα, λαμβάνετε ένα ση-
μείωμα από τον Nick που σας ενημερώνει ότι έδωσε το όνο-
μά σας σε κάποια πιθανώς χρήσιμη επαφή, είναι εμφανές
ότι δεν προσδοκά κάποιου είδους προσωπική ανταμοιβή,
εκτός από ένα ευχαριστήριο σημείωμα. Ούτε προκαλεί εντύ-
πωση το γεγονός ότι μπορεί στη στιγμή να σου υποδείξει τη
σωστή κατεύθυνση, όσον αφορά το πρόσωπο στο οποίο
πρέπει να απευθυνθείς για κάποιο ζήτημα, είτε πρόκειται για
θέμα νομικής φύσης είτε όχι. Στην πραγματικότητα, είναι εύ-
κολο να διακρίνετε τους ανθρώπους που, όπως ο Nick, είναι
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άψογοι στην κοινωνική δικτύωση. Ρωτήστε τους κάτι και θα
ξέρουν κάποιον ο οποίος γνωρίζει κάποιον που μπορεί να
ξέρει την απάντηση.

Οι έρευνες δείχνουν ότι άτομα που συμβάλλουν τα μέγι-
στα σε έναν οργανισμό μοιάζουν συνήθως με τον Nick, κα-
θώς έχουν αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο διαπροσωπικών επα-
φών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επαγγελματικό αλλά
και σε κοινωνικό επίπεδο. Η κοινωνική δικτύωση είναι μέρος
της εργασίας του Nick ως μάνατζερ και δεν υπάρχει άλλη κα-
λύτερη ώρα για να το κάνει· είναι απλώς μέρος της καθημερι-
νότητάς του. Συνήθως, η δικτύωση γίνεται άμεσα, μέσω
προσωπικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, επίσημων και
ανεπίσημων συναντήσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
άλλων επικοινωνιακών μέσων. Θα μπορούσε να σημαίνει
ακόμα και καλλιέργεια επαφών μέσω ιστοσελίδων κοινωνι-
κής δικτύωσης στον υπολογιστή.

Αξιοποίηση των κοινωνικών ιστοσελίδων

Κάποτε, η κοινωνική δικτύωση σήμαινε να πας στην παμπ
το βράδυ. Τώρα, μπορεί κάποιος να συνάψει σχέσεις καθι-
σμένος ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Δεν είναι
πάντα προφανής ο τρόπος με τον οποίο η καλλιέργεια δια-
προσωπικών σχέσεων μέσω της τεχνολογίας βοηθά έναν
μάνατζερ. Για παράδειγμα, πολλοί από όσους εγγράφονται
σε ανάλογους ιστοτόπους επικοινωνούν με άτομα που
υπήρχαν ήδη στον ευρύτερο κύκλο των επαφών τους. Δεν
δικτυώνονται κοινωνικά απαραιτήτως ούτε προσπαθούν να
κάνουν καινούργιες γνωριμίες. Τέτοια δίκτυα αποδεικνύονται
χρήσιμα για να διατηρήσετε επαφή με άτομα που εκτιμάτε.
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Τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να αποδειχτούν πρακτικά
χρήσιμα σε επίπεδο μάνατζμεντ, αν χρειαστεί:
F Να αξιολογήσετε έναν αριθμό υποψήφιων εργαζομένων

στον οργανισμό.
F Να επικοινωνήσετε με ανθρώπους στον επιχειρηματικό

κόσμο τους οποίους γνωρίζετε και εμπιστεύεστε (π.χ. μέ-
σω LinkedIn).

F Να μάθετε από ειδικούς εκπαιδευτικών αντικειμένων με
τους οποίους μοιράζεστε και συζητάτε θέματα αμοιβαίου
ενδιαφέροντος (π.χ. μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων –
webinars).

F Να βρείτε ευκαιρίες για να ενθαρρύνετε και να προαγάγε-
τε την εμπλοκή και την αφοσίωση των εργαζομένων (π.χ.
μέσω εσωτερικών διαδικτυακών κόμβων –intranet– και
συνυφασμένων δικτυακών λειτουργιών wiki, καθώς και
διαδικτυακών ιστολογίων – web logs).

Παρά τις ταχείες αλλαγές που συντελούνται από την επανά-
σταση στο χώρο της κοινωνικής δικτύωσης, οι βασικές αρ-
χές της επιτυχημένης κοινωνικής δικτύωσης παραμένουν
αμετάβλητες. Οι επαφές καλλιεργούνται και αυξάνονται μόνο
αν υπάρχει διάθεση, όχι μόνο να πάρετε αλλά και να δώσετε.
Η κοινωνική δικτύωση αξίζει τον κόπο, όταν βασίζεται στην
κοινή διάθεση των δύο πλευρών να πράξουν αυτοβούλως
χωρίς να τους ζητηθεί, να βοηθήσουν όταν δεν χρειάζεται, να
δώσουν όταν δεν προσδοκούν προσωπικό όφελος.

Μιλήστε με τους πιο αποτελεσματικούς μάνατζερ και είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα διαπιστώσετε πως εξακολουθούν να μο-
χθούν για να καλλιεργήσουν επαφές σε άλλους διοικητικούς
κλάδους ή αλλού. Έχουν προ πολλού ανακαλύψει ότι η ανώ-
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τερη θέση τους δεν αρκεί για να εγγυηθεί την αρωγή που χρει-
άζονται: απαιτείται ένα δίκτυο προσωπικών σχέσεων. Το κρί-
σιμο σημείο όσον αφορά την κοινωνική δικτύωση οποιασδή-
ποτε μορφής είναι η προσωπική της φύση. Αυτό σημαίνει ότι
θα αναπτύσσετε σχέσεις με άλλα φυσικά πρόσωπα, αντί για
κάποιον οργανισμό, συχνά παρακάμπτοντας την ιεραρχία.

Αν εργάζεστε σε έναν οργανισμό που στηρίζεται σε έργα
ή προσωρινές ομάδες, θα χρειαστείτε μια «άγκυρα», καθώς
μετακινείστε από τη μια ομάδα στην άλλη. Τα κοινωνικά δί-
κτυα μπορούν να εξασφαλίσουν αυτήν τη σταθερότητα.

Θεωρήστε τις επαφές σας μια σειρά εικονικών ομάδων
στις οποίες ανήκετε. Ίσως να μη συναντηθείτε ποτέ όλοι μαζί
κυριολεκτικά, οι συνδέσεις όμως διαμορφώνουν μια ομάδα
της οποίας τα μέλη έχουν συμφέρον να βοηθούν ο ένας τον
άλλον, όποτε είναι δυνατόν.

Κάντε το να συμβεί

Όπως όταν φυτεύετε σπόρους στον κήπο, έτσι και οι δυνατές
σχέσεις πρέπει να καλλιεργούνται. Πρώτα οργώνετε το χώ-
μα, φυτεύετε τους σπόρους, τους ποτίζετε, βάζετε λίπασμα
και κλαδεύετε τα φυτά όποτε χρειαστεί. Τα φυτά μεγαλώνουν
και ανθίζουν· κατόπιν θερίζετε. Οι σχέσεις είναι παρόμοιες.
Πρέπει να προετοιμαστείτε για να γίνετε μέρος του δικτύου,
αναγνωρίζοντας τις αξίες σας, διαθέτοντας ακεραιότητα και
τιμιότητα, καθώς και τα κατάλληλα εργαλεία και δεξιότητες,
ώστε να θρέφετε τις σχέσεις στο πέρασμα του χρόνου.

Επειδή οι σχέσεις βρίσκονται στην καρδιά της κοινωνικής
δικτύωσης, λίγοι τρόποι υπάρχουν για να επισπεύσετε τη
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Τα δέκα σημαντικότερα σημεία

1 Ακούστε αποτελεσματικά (βλέπε Κεφάλαιο 2) για να
αντλήσετε πληροφορίες σχετικά με το συνομιλητή σας. Ανα-
καλύψτε τις επιθυμίες, τις ελπίδες και τα όνειρά του. Δεν
μπορείτε να το πετύχετε, αν μιλάτε διαρκώς για εσάς. Αφή-
στε έξω από τη συζήτηση το «εμένα» και το «δικό μου» και
επικεντρωθείτε στο «εσύ» και το «δικό σας».

2 Να είσαστε αξιόπιστος. Αυτό σημαίνει ότι η δράση σας
οφείλει να είναι ηθική και όχι αξιόμεμπτη. Καλλιεργήστε την
εμπιστοσύνη, μέσω μιας γνήσιας και φερέγγυας στάσης
(βλέπε παρακάτω), με διάθεση να αναγνωρίσετε τα λάθη
σας και να αντιμετωπίσετε τις εσφαλμένες ενέργειες τρίτων.

3 Επιδείξτε αξιοπιστία. Να τηρείτε τις υποσχέσεις σας και
μάλιστα άμεσα. Ακολουθήστε την τακτική του «υπόσχομαι
λιγότερα και παρέχω περισσότερα».

4 Εκτιμήστε τη διαφορετικότητα. Αποδεχτείτε το γεγονός ότι
ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό ύφος, γούστο και προτι-
μήσεις. Παρά την ενδεχόμενη διαφωνία σας σε θέματα ήσ-
σονος σημασίας, να διατηρείτε μια σχέση στενή και υγιή, η
οποία θα βασίζεται σε συμβατές αξίες.

5 Εξοικειωθείτε με τις ομάδες. Εξασκηθείτε στη διείσδυση
σε κάθε μορφής ομάδα, μέχρι να νιώσετε άνετα. Οι περισ-
σότεροι άνθρωποι φοβούνται εξίσου και δεν χρειάζεται πα-
ρά ένα γενικό σχόλιο για να αρχίσετε να μιλάτε.

6 Νοιαστείτε. Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για τα επιτεύγ-
ματα, τα προβλήματα και τη ζωή των συνεργατών σας.

7 Ζητήστε βοήθεια. Αναζητήστε βοήθεια για τους δυσεπίτευ-
κτους στόχους ή έργα. Αποφύγετε τη μοναχική στάση του
ανθρώπου που τα κάνει όλα μόνος του. Αποδεχτείτε το σχε-
δόν βέβαιο γεγονός ότι αποδίδετε καλύτερα όταν αξιοποιείτε
ένα ευρύ φάσμα ταλέντων.

8 Συστηθείτε. Να είσαστε ευθύς, ανοιχτός και προσηνής,
όταν κάνετε νέες γνωριμίες. Εξηγήστε πρόθυμα ποιος είσα-
στε και τι αντιπροσωπεύετε.



διαδικασία. Απαιτείται χρόνος για να γνωρίσετε
κόσμο, αλλά να σας γνωρίσουν κι αυτοί. Μα-
θαίνετε ο ένας τα δυνατά σημεία και τις αδυνα-
μίες του άλλου, τις ιδιοτροπίες, τα όνειρα και τα
ευάλωτα σημεία του. Μπορείτε να κάνετε εύκολα γνωριμίες,
αλλά οι βαθιές σχέσεις χρειάζονται περισσότερο χρόνο.

Καταστρώστε στρατηγική

Αναπτύξτε ένα καλοζυγισμένο σχέδιο, προκειμένου να κατα-
νοήσετε το δυνητικό κοινωνικό σας δίκτυο και να προσδιορί-
σετε τρόπους με τους οποίους θα το επεκτείνετε και θα το εν-
δυναμώσετε. Όπως κάθε άλλη σημαντική εργασία, απαιτεί
σχέδιο δράσης.
F Σχεδιάστε ένα διάγραμμα κοινωνικής δικτύωσης που να

περιλαμβάνει όλες τις επαφές σας (βλέπε επίσης Κεφά-
λαιο 20).
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9 Εμμένετε. Να καλλιεργείτε διαρκώς και ακαταπόνητα κοι-
νωνικές επαφές και σχέσεις, υπερβαίνοντας εμπόδια που
ορθώνουν ο χρόνος και ο τόπος. Αναπτύξτε επίμονα το κοι-
νωνικό σας δίκτυο και αξιοποιήστε ποικίλα επικοινωνιακά
κανάλια, για να ενισχύσετε το στόχο σας.

10 Να παρέχετε ανατροφοδότηση. Να προσφέρετε πληρο-
φορίες για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήσατε τις υποδεί-
ξεις, τις παρουσιάσεις και τη βοήθεια ή το υλικό που σας
προσέφεραν άλλα άτομα από τις ομάδες κοινωνικής δι-
κτύωσης. Αξιοποιήστε την ανατροφοδότηση για να καλλιερ-
γήσετε μια ποιοτικότερη και πιο βαθιά σχέση.
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F Κάθε φορά που αναλαμβάνετε μια σημαντική εργασία
ελέγξτε προσεκτικά ποιος θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

F Αποκτήστε τη σταθερή συνήθεια να κρατάτε σημειώσεις
ή αρχεία για κάθε άτομο που ίσως μελλοντικά να αποτε-
λέσει καίρια επαφή. Αρχίστε προσδιορίζοντας πώς θα
μπορούσε να προσφερθεί αμοιβαία βοήθεια.

F Μετατρέψτε την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων σε
διοικητική προτεραιότητα και αφιερώστε της γόνιμο χρόνο.

F Βρείτε τρόπους να παραμένετε σε επαγρύπνηση, ώστε
να αδράχνετε τις ευκαιρίες που σας προσφέρονται για την
καλλιέργεια νέων σχέσεων.

F Αναλύστε τα μεγάλα έργα σε επιμέρους εργασίες που μό-
νο εσείς μπορείτε να κάνετε και σε εργασίες στις οποίες θα
ήταν προσφορότερη η αξιοποίηση της βοήθειας άλλων.

Οργανωθείτε

Η κοινωνική δικτύωση θέτει σε δοκιμασία τις οργανωτικές σας
δεξιότητες. Για παράδειγμα, πρέπει να αναπτύξετε έναν αξιό-
πιστο τρόπο διαχείρισης των πληροφοριών που συγκεντρώ-
νονται για κάθε άτομο, ώστε να αποφύγετε την άσκοπη προ-
σπάθεια που απαιτούν η παρακολούθηση και η ανανέωσή
τους. Υπάρχουν άφθονες τεχνολογικές λύσεις για τη διατήρη-
ση μιας λίστας κοινωνικών επαφών, οι οποίες εκτείνονται από
το «μικρό μαύρο βιβλίο» του MS Office, ως εκλεπτυσμένες
σχεσιακές βάσεις δεδομένων και, ασφαλώς, ιστοσελίδες κοι-
νωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, όλες εξαρτώνται από το βαθμό
που τις ενημερώνετε, που ξεχορταριάζετε τον «κήπο» σας,
ώστε να ανθεκτικότερα φυτά να συνεχίσουν να μεγαλώνουν.
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Μπορείτε να βρείτε γρήγορα τα ονόματα, τις διευθύνσεις
και τους τηλεφωνικούς αριθμούς όλων σας των επαφών; Τι
κάνετε με τις επιχειρηματικές κάρτες που αποκτάτε; Τις ταξι-
νομείτε και τις αρχειοθετείτε συστηματικά κάπου, όπως στην
ηλεκτρονική σας λίστα επαφών, όπου μπορείτε εύκολα να
τις ξαναβρείτε;

Οι νέες γνωριμίες ξεθωριάζουν εύκολα, αν δεν γίνει προ-
σπάθεια να ενδυναμωθεί η σχέση στο ξεκίνημά της, αλλά και
να τονώνεται αρκετά συχνά. Διαθέτετε κάποιο σύστημα κα-
θημερινής ενημέρωσης, ώστε όταν κάνετε ενδιαφέρουσες
νέες γνωριμίες να σας θυμίζει να στέλνετε σημειώματα, επι-
στολές, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα;

Γίνετε πιο επικοινωνιακός

Για ορισμένους μάνατζερ η μεγαλύτερη πρόκληση της κοι-
νωνικής δικτύωσης είναι να γίνουν πιο επικοινωνιακοί· για
παράδειγμα, να νιώθουν άνετα σε κοινωνικές περιστάσεις
και να χαίρονται όταν αξιοποιούν επίσημες και ανεπίσημες
συσκέψεις, προκειμένου να διατηρούν τις διαπροσωπικές
τους σχέσεις φρέσκιες και ζωντανές. Σε κοινωνικές περιστά-
σεις, ίσως η ικανότητα να «κινείστε» με άνεση είναι ένας το-
μέας που επιδέχεται βελτίωση: για παράδειγμα, η δεξιότητα
να αναγάγετε μια μικρή συζήτηση σε σημαντική επαγγελμα-
τική συναλλαγή ή κουβεντούλα.

Στις μεθόδους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς
σας στον τομέα αυτόν περιλαμβάνονται:
F Ο χαιρετισμός που συνοδεύεται από ένα ζεστό χαμόγελο

και μια σφιχτή χειραψία.
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F Η ανάληψη πρωτοβουλίας στις συζητήσεις, με ερωτήσεις
προς τους συνομιλητές σας, ώστε να μιλήσουν για τον
εαυτό τους.

F Η εδραίωση καλής οπτικής επαφής.
F Οι συστάσεις εκ μέρους σας και η χρήση ερωτήσεων

ανοιχτού τύπου που αρχίζουν με πώς, πότε, πού ή ποιος.
F Η αξιοποίηση μιας μικρής συζήτησης για να σπάσει ο πά-

γος· μην την παρακάμψετε για να βυθιστείτε αμέσως σε
συζητήσεις επαγγελματικού χαρακτήρα.

Αν πιστεύετε ότι πρέπει να ενισχύσετε τις ικανότητές σας ή
την αυτοπεποίθησή σας σε αυτούς τους τομείς, κάντε το στα-
διακά. Επιλέξτε ένα ζήτημα και αρχίστε να εξετάζετε τρόπους
για να μεταβάλετε την προσέγγισή σας: για παράδειγμα, να
επαγρυπνείτε για τον τρόπο με τον οποίο χαιρετάτε τους άλ-
λους και να πειραματιστείτε με νέους τρόπους.

Λέγεται ότι αρκούν έξι άτομα για να έρθει κανείς σε επαφή
με οποιονδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο. Με άλλα λόγια,

κάποιος γνωστός σας θα ξέρει κάποιον που
γνωρίζει κάποιον που…. Επιστημονικές μελέ-
τες δείχνουν ότι αυτή η αρχή, που ονομάζεται
Έξι Βαθμοί Διαχωρισμού ή Απόστασης, εφαρ-
μόζεται για σχεδόν κάθε επαφή την οποία επι-
διώκει κάποιος. Η κοινωνική δικτύωση αποτε-
λεί το τέλειο εργαλείο των έξι βαθμών και όσο

περισσότερα είναι τα άτομα του κοινωνικού σας δικτύου τό-
σο μεγαλύτερες και οι πιθανότητες να έρθετε σε επαφή με το
πρόσωπο που χρειάζεστε, με έναν ελάχιστο αριθμό μεσολα-
βητών.
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Μιλήστε σε όλους

Η διείσδυση σε μια ομάδα αγνώστων είναι μία από τις πιο
απαιτητικές καταστάσεις ακόμα και για άτομα έμπειρα στη
σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων. Πώς, λοιπόν, διακόπτε-
τε μια ομάδα χωρίς να δυσαρεστήσετε κανέναν; Το μυστικό
έγκειται στην προσεκτική παρατήρηση και σε ορισμένες
στοιχειώδεις τεχνικές για να μπείτε στη συζήτηση. Στην αρ-
χή, εξοικειωθείτε με το γεγονός ότι στέκεστε μόνος σας, ώστε
να μη βιαστείτε να προσχωρήσετε σε κάποια παρέα. Επικε-
ντρωθείτε σε ό,τι διαδραματίζεται γύρω σας, αντί για ό,τι συ-
ντελείται μέσα σας, τις αμφιβολίες και τους φόβους σας για
την κατάσταση.

Αφού επιλέξετε την ομάδα στην οποία θέλετε να προσχω-
ρήσετε, ελέγξτε την ένταση της συζήτησης που βρίσκεται σε
εξέλιξη. Τα μέλη της μοιάζουν να κρέμονται το ένα από τα χεί-
λη του άλλου, διατηρώντας έντονη οπτική επαφή και με θετι-
κή γλώσσα του σώματος; Αν ναι, απομακρυνθείτε από το
άμεσο οπτικό τους πεδίο. Περιμένετε σε απόσταση και πα-
ραφυλάξτε, ωσότου μεταβληθεί η ένταση της συζήτησης· τό-
τε μπείτε στην ομάδα. Ακούστε όποιον μιλά, χωρίς να επιχει-
ρήσετε να αλλάξετε τον τόνο, το ρυθμό ή να κλέψετε τη συζή-
τηση από κάποιον άλλον. Προσφερθείτε για χειραψία, μόνο
αν η συζήτηση στραφεί σε εσάς και τα άλλα άτομα εκδηλώ-
σουν ενδιαφέρουν για το πρόσωπό σας.

Μόλις αλλάξει η κουβέντα, κάτι που σας επιτρέπει να ει-
σέλθετε στην ομάδα, συστηθείτε και, αν αρμόζει στην περί-
σταση, δώστε το χέρι σας. Αν έχετε κάτι σημαντικό να πείτε,
αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Αν το μόνο που θέλετε είναι
να γνωρίσετε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, πείτε το: για πα-
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ράδειγμα, «Ήθελα να σας γνωρίσω εδώ και καιρό, αλλά βλέ-
πω πως είσαστε απασχολημένος τώρα. Θα θέλατε να ανταλ-
λάξουμε επαγγελματικές κάρτες και να σας καλέσω την επό-
μενη εβδομάδα για μια σύντομη συζήτηση;»

Η μαγεία έγκειται στη συζήτηση, στις ερωτήσεις και στο
γεγονός ότι σκέφτεστε περισσότερο τους άλλους παρά τον
εαυτό σας. Ως μάνατζερ, θα βρεθείτε συχνά σε θέση πρωτα-
γωνιστή στο επαγγελματικό σας περιβάλλον και είναι σημα-
ντικό να μην αφήσετε τα μυαλά σας να πάρουν αέρα. Παρότι,
όμως, η ολοκληρωτική εστίαση της προσοχής πάνω σας θα
επενεργήσει με τρόπο θαυματουργό στην αυτοπεποίθησή
σας, θα τερματίσει ουσιαστικά κάθε ευκαιρία κοινωνικής δι-
κτύωσης και καλλιέργειας επαφών ζωτικής σημασίας.

Η παρακολούθηση των ατόμων που είναι έμπειρα στη
σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων ίσως προκαλέσει σύγχυ-
ση – δεν δίνουν την εντύπωση ότι κάνουν κάτι ιδιαίτερο, παρ’
όλα αυτά τους μιλά πολύς κόσμος διαρκώς. Κινούνται στο
χώρο με άνεση και σπάνια παγιδεύονται σε άκαρπες συζη-
τήσεις από τις οποίες δεν μπορούν να ξεφύγουν, χωρίς να
γίνουν αγενείς. Αυτοί οι επιτυχημένοι δημιουργοί κοινωνικών
δικτύων είναι έξοχοι παρατηρητές και ακροατές συνήθως.
Απολαμβάνουν το λόγο του συνομιλητή τους, αντί να μιλούν
οι ίδιοι· ωστόσο, συνδιαλέγονται με ευκολία και εκδηλώνουν
διαρκή περιέργεια. Στην καρδιά αυτού του είδους οικοδόμη-
σης σχέσεων εντοπίζονται η εγρήγορση, η παρατήρηση και
η διάθεση του ατόμου να προχωρήσει χωρίς βιασύνη.

Καθώς καλλιεργείτε διαπροσωπικές σχέσεις, πολλοί θα
σας προσφέρουν πληροφορίες, ευκαιρίες και πολύτιμες
επαφές. Κρατήστε γραπτώς σημειώσεις για όλες τις εξυπη-
ρετήσεις που σας έκαναν και συντάξτε ένα σύντομο ευχαρι-
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στήριο σημείωμα. Ο άνθρωπος έχει την έμφυ-
τη τάση να προσελκύεται από κάποιον που εκ-
φράζει άμεσα την εκτίμησή του για βοήθεια την
οποία έλαβε στο παρελθόν.

Η κοινωνική δικτύωση δεν αφορά την πώ-
ληση ενός αντικειμένου σε κάποιον που δεν το
θέλει. Αντίθετα, αναζητάτε ευκαιρίες να συνάψετε μια αμοι-
βαία σχέση, στην οποία δίνετε τόσα όσα παίρνετε. Να θυμά-
στε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση και όχι τα άμεσα
αποτελέσματα.

Οι καλύτεροι δημιουργοί κοινωνικών δικτύων στο μάνα-
τζμεντ ενσωματώνουν τη δραστηριότητα αυτή στην καθημε-
ρινή ζωή τους, προσδίδοντας ολοένα και μεγαλύτερη αξία
στις σχέσεις. Δρουν ως σύνδεσμοι, παροχείς συστάσεων και
σύμμαχοι που σας φροντίζουν.

Τρόποι για να δικτυωθείτε ενεργά

Μετατρέψτε την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων
σε μέρος της καθημερινότητάς σας· μην περιοριστείτε σε
σποραδικές προσπάθειες.

Φροντίστε να δίνετε στη σχέση, όχι μόνο να παίρνετε.

Φανταστείτε τα κοινωνικά σας δίκτυα ως ένα σύνολο ει-
κονικών ομάδων στις οποίες ανήκετε.

Γνωρίστε ποιες είναι οι αξίες σας.

Εξελίξτε εργαλεία και δεξιότητες, για να καλλιεργήσετε τις
σχέσεις.
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Καταστρώστε ένα σχέδιο για να κατανοήσετε αφενός το
κοινωνικό σας δίκτυο και αφετέρου τους τρόπους με τους
οποίους θα το δημιουργήσετε και θα το επεκτείνετε.

Να είσαστε φερέγγυος· με άλλα λόγια, η δράση σας να εί-
ναι ηθική και όχι αξιόμεμπτη.

Επιδείξτε αξιοπιστία.

Αποδεχτείτε το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό
του ύφος, γούστο και προτιμήσεις.

Αποκτήστε άνεση, για να προσχωρείτε και να συμμετέχε-
τε σε ομάδες κάθε είδους.

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για τα επιτεύγματα, τα προβλή-
ματα και τη ζωή των άλλων.

Αναζητήστε βοήθεια σε δυσεπίτευκτους στόχους ή εργα-
σίες.

Όταν γνωρίζετε άλλα άτομα, να είστε ευθείς, ανοιχτοί και
προσηνείς, πρόθυμοι να εξηγήσετε ποιοι είσαστε και τι
αντιπροσωπεύετε.

Να μοχθείτε πεισματικά για την ανάπτυξη του κοινωνικού
σας δικτύου.

Να προσφέρετε ανατροφοδότηση στις επαφές σας, ώστε
να καλλιεργείτε μια σχέση ποιοτικότερη και βαθύτερη.

Σημειώστε όλες τις εξυπηρετήσεις που έκαναν για σας
άλλοι και εκδηλώστε την εκτίμησή σας.
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