
1. ABY POWIEDZIEĆ LUDZIOM KIM JESTEŚ 
Zamiast wyliczać swoje zasługi i długą listę kompetencji, opowiedz swoją  
historię. Tak jak J.K. Rowling podczas wystąpienia na Uniwersytecie  
w Harvardzie.

ZADANIE DLA CIEBIE: Odpowiedz sobie na pytania: co jest  
dla Ciebie ważne, co Cię motywuje, co Cię popycha do działania,  
co powoduje, że jesteś kim jesteś?!  Czy potrafisz wyszukać  
historie ze swego życia, które będą tego dowodem? Zapisz je. 

3. ABY SPRZEDAWAĆ! 
Zastanawiasz się jak zademonstrować wartość usług lub produktów, które oferujesz? Opowiedz 
historię. Czy dobra historia może sprzedawać i podnieść wartość twoich produktów i usług? I to 
wielokrotnie. Nie wierzysz? Przeczytaj jak Joshua Glenn i Rob Walker sprzedali na Ebayu 200 
używanych przedmiotów o pierwotniej wartości 250$ za … 8 000 tys. USD. Walker, R., Glenn,  
J. (Eds.), Significant Objects, Fantagraphics Books, 2012.

ZADANIE DLA CIEBIE: Pomyśl o przedmiocie, który jest Ci 
szczególnie bliski – może to być zabawka z dzieciństwa 
czy pamiątka rodzinna. Masz? To teraz usiądź i napisz 
o nim krótką historię. Nawet jeśli nie będzie doskonała 
– to na pewno będzie unikalna i Twoja! 

2. ABY ZMOTYWOWAĆ LUDZI DO DZIAŁANIA
Chcesz porwać ludzi do działania? Opowiedz im historię – o sobie lub innych ludziach! Wcześniej za-
stanów się jednak do czego chcesz ich zmotywować? Do nauki, do zmiany, do ciężkiej pracy? Obej-
rzyj wystąpienie Steva Jobsa na Stanfrod.

ZADANIE DLA CIEBIE: Pomyśl, co chciałbyś zmienić 
w najbliższym otoczeniu np. w pracy lub do jakiej 
aktywności chciałbyś zmotywować ludzi - może 
to być akcja charytatywna, albo akcja ważna 
dla ziemi. Jaką historię w takiej sytuacji opowie-
działbyś ludziom? Spróbuj zapisać ja w zwięzłej, 
atrakcyjnej formie.

Opowiadanie historii było częścią każdej kultury – ludzie komunikowali się ze sobą historiami, na 
długo przedtem zanim zaczęli je spisywać. Opowiadanie było i jest działaniem sensotwórczym i wię-
ziotwórczym. Najstarsze opowieści nadawały sens światu, były wskazówką moralną, dawały poczu-
cie więzi ze światem, z przodkami, ze wspólnotą, z rodziną. Opowieści są częścią kultury – mogą 
być również częścią kultury organizacyjnej. 

NIE WIERZYSZ? 

Obejrzyj wystąpienie Uri Hassona naTED.com, This is your brain on comminication.  

Dziś historiami biznesowymi posługujemy się m.in. w promocji, marketingu, sprzedaży,  
szkoleniach. Opowieści mogą się także stać istotną częścią twojego przywództwa.

Więcej na
www.houseofskills.pl

Badania dowodzą, że nie ma lepszego sposobu na przekazywanie wiedzy, 
pokazywanie wartości czy sprzedawanie niż dobrze opowiedziana historia! 

Po co menedżerowi historie?

Po co zatem menedżerowi historie?

https://www.youtube.com/watch?v=wHGqp8lz36c
https://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-061505/
https://www.ted.com/talks/uri_hasson_this_is_your_brain_on_communication/transcript

