První dojem je obzvlášť důležitý, protože ten
přetrvává po určitou dobu. Může se nám zdát
nespravedlivé posuzovat lidi, které zatím neznáme, na
základě prvního dojmu, ale všichni to děláme (nejen u
lidí, ale také u nového prostředí, v kterém se
ocitneme, u nového jídla, knihy a podobně). Velice
často se rozhodujeme na základě prvního dojmu
(hlavně v současné uspěchané době), když nemáme
jiné informace k dispozici.
První dojem se vytváří během několika vteřin. V
těchto vteřinách si podvědomě vytváříme obraz o
postavení, stupni vzdělání, úspěšnosti, finanční
situaci, zdraví i důvěryhodnosti člověka, s kterým se
setkáváme a zatím o něm nic nevíme.
Image je naprosto rozhodující při vytváření prvního
dojmu z člověka i z instituce. Většina z nás, jak ukazují
výzkumy, si jej z člověka nebo firmy vytvoří během
prvních čtyř minut, a pak ho jen s obtížemi mění. Podle
amerického psychologa Mehrabiana, si první dojem
vytváříme jen ze sedmi procent na základě toho, co
druhý řekne, zbývající část si utvoříme z neverbálního
hlasového doprovodu a z toho, jak druhý vypadá.

Jak ovlivňuje řeč těla první dojem?
Oči
schopnost navázat oční kontakt vyvolává pocit
důvěryhodnosti. Klopení očí působí submisivně,
vyhýbání se očnímu kontaktu nejistě.

otázky typu: Jde o profesionální nebo jen tak "na
koleně" dělaný podnik? Jsou tu lidé informovaní?
Považují mne za někoho, kdo obtěžuje, volá nevhod
nebo za toho, kvůli kterému vlastně ráno přišli do
práce? Mají na mě čas nebo jsou nervózní (je slyšet z
hlasu)? Jsou vstřícní (ochota přepojit, podat
informaci, kterou běžně podává někdo, kdo tu není)?
Je ve firmě pořádek nebo je třeba všechno dlouze
hledat (číslo mobilu na kolegu, spis XY)? Jaká je
vnitrofiremní komunikace (ví sekretářka, kde je šéf?),
jak dobře využívají pracovní dobu (slyším v pozadí
osobní hovor, mluví s plnými ústy) atd.
Na prvním dojmu můžeme buďto hned v počátku
"zkrachovat" nebo na něm dále s úspěchem stavět.
Mějte proto při každém kontaktu s novým partnerem
na paměti: Lidé chtějí obchodovat s firmou, která
projevuje respekt a uznání. Dobré chování a
profesionální vystupování má vliv na úspěšnost.
Zdržíte-li se hovorem se zákazníkem, možná svou
trpělivostí, ochotou a vlídností uděláte víc, než
kdybyste vyřídili všechny papíry.

Držení těla

Co dělat, abychom působili profesionálně?

rovné vyjadřuje dobré sebevědomí, shrbené opak.

Profesionální image lze vyjádřit v pěti základních
vlastnostech. Zamysleme se postupně nad každou z
nich, abychom poznali, kde jsou naše silné stránky a
co ještě můžeme zlepšit.

Hlava
zakloněná vyjadřuje přezírání.

Obličej
mysleme na to, abychom se podvědomě nemračili,
usmívejme se. Druzí pak budou jako zrcadlo - usmějí
se na nás také.

Gesta
příliš divoká gestikulace působí agresivně, malá
nudně až zaraženě.

Hlas
hlubší a klidný hlas je důležitou součástí profesního
vystupování, nezvyšujme jej.

Co může pokazit první dojem?
Například:
divoké líčení,
účes a la vrabčí hnízdo či výstřední barva vlasů,
nevhodný výběr a kombinace barev pro oblečení,
roztodivné střihy a materiál oblečení neladící s
postavou
absence harmonizujících doplňků.
Více než padesát procent veškerých obchodních
záležitostí se dnes vyřizuje telefonicky, takže první
dojem se často utváří už po telefonu. V tomto případě
je také nejvíce patrno, jak osobní styl - tentokrát
hlasový projev a způsob komunikace - úzce souvisí s
firemním image. Svým projevem v telefonu
reprezentujete a vyjadřujete svůj vztah (potažmo
vztah vaší firmy) k tomu, kdo volá. Zákazník si při
prvním telefonním kontaktu odpovídá na mnohé

Kompetentnost
lze charakterizovat jako soubor schopností, které
máme, co dokážeme dělat. Patří sem kvalifikace,
zkušenosti,... Zkuste si napsat na papír odpovědi na
následující tři otázky: V čem vynikám? Co dobře
umím? Co dokážu zvládnout?

Sebedůvěra
vychází z vědomí, že máme o sobě dobré mínění a
realistický obraz. Každý zažije občas neúspěch nebo
vyslechne kritiku - nenechme si vzít svoji sebedůvěru.
Přiznání chyby nebo přijetí kritiky by mělo být součástí
profesionálního image. Dejme si pozor na váhavost v
projevu - je znakem malé sebedůvěry. Nebojte se
přijmout kompliment. Člověk, který má dobré
sebevědomí, věří, že kompliment byl myšlen vážně.

Důvěryhodnost
se projevuje v tom, že vyvoláme v druhých dojem, že
jsme schopni dělat to, co děláme. K důvěryhodnosti
také patří správná volba jazyka, používání cizích slov
a odborných termínů správně, jasné vyjadřování,
respektování společenských konvencí a kulturních
zvyklostí. Vyhýbání se nepříjemným telefonům,
obcházení konfliktních situací, stejně jako
nepřipravenost a neznalost, třeba firemní politiky,
neomlouvá.

Důslednost
- image bychom neměli odkládat o polední přestávce
do zásuvky. Měl by být naší stálou součástí, jinak bude
vypadat jako maska. Buďte vždy dobře oblečení, i
když plánujete "úklidový den" v kanceláři, nikdy
nevíte, kdy přijde nečekaná návštěva.

Sebekontrola
- spočívá ve schopnosti zvládat své emoce, nedat
najevo nesympatie ke klientovi, který se nám nelíbí.
Znamená však také schopnost zorganizovat si práci,
zvládat své úkoly, efektivně hospodařit s časem.
Projevy špatného duševního rozpoložení a
nedostatečná vnitřní kázeň, stejně jako nedodržování
termínů a permanentní stres mohou náš image velmi
poškodit.
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