
DZIESIĘĆ WSKAZÓWEK DLA
PODRÓŻUJĄCYCH SŁUŻBOWO

Podróże służbowe są bardzo ważne, ale czasem bywają po prostu
męczące. Tourism-Review.pl za serwisem CarolRoth.com
przedstawia szereg przydatnych wskazówek dla osób często
wyjeżdżających w interesach.

1/ Bądź miły!
Jest to niezwykle uniwersalna zasada, jednak podróżni powinni się szczególnie do niej stosować.
Wielu podróżnych nie ma pojęcia, że będąc uprzejmym można wiele zyskać. Jestem muzykiem, więc
moje godziny są zsynchronizowane. Podczas wyjazdów byłem jednak traktowany w sposób bardzo
indywidualny.  Prywatny basen po godzinach, pomoc w promocji koncertów, zapomniane rzeczy
wysyłane na mój adres. Słyszałem jednak o wielu przykrych historiach od znajomych (Tony Barker,
Tony Barker Music.com).

2/ Zatrzymuj się u PRAWDZIWYCH ludzi
Jeśli to możliwe, to podczas podróży służbowych staram się unikać hoteli, zatrzymując się raczej u
krewnych lub znajomych. Uważam bowiem, że prawdziwy kontakt i rodzinna atmosfera są dużo
lepsze od noclegu w hotelu.  Wolę też zatrzymywać się w miastach, niż je omijać, bo to pozwala na
poznanie nowych osób. (Shel Horowitz, Green And Profitable)

3/ Pakuj się raz... Zawsze
Trzymaj torbę podróżną gotową w każdej chwili. Możesz nie być w stanie spakować wszystkich
swoich ubrań, ale na pewno zdołasz schować drugi zestaw kosmetyków i akcesoriów niezbędnych do
pracy. Przygotuj się na podróż w ostatniej chwili. Kiedy nadejdzie czas załóż świeże ubrania, laptop i
ruszaj w drogę. (Geoff C., Don't Do It Yourself)

4/ Unikaj wizyt w drogich miastach
Jeśli często odwiedzasz drogie miasta, to powinieneś założyć tam biuro. Zostań uczestnikiem
programów lojalnościowych kilku linii lotniczych i sieci hotelowych, aby móc liczyć na zniżki. Zabierz
ze sobą półprodukty i gotuj posiłki samemu. Jeśli to możliwe, to staraj się nocować w mieszkaniach
korporacyjnych. Wybierz ubrania, które są uniwersalne. Zaprzyjaźnij się z pracownikami hotelu, aby
mieć dodatkowe korzyści. (Shawn Ambrose, Debt Consolidation Care)

5/ Wybadaj teren
Kiedy wybieram się w podróż służbową, wcześniej bardzo starannie badam teren. Biorąc pod uwagę,
że i tak tam będę, to wyszukuje interesujących mnie wykładów, konferencji i spotkań. Jest to świetny
sposób na poznanie wielu właścicieli i dyrektorów firm z mojej branży. (Eula M. Young, COO of
Griot's Roll Film Production)



6/ Poznaj język!
Podczas wyjazdu za granicę warto poznać 4 kluczowe słowa, które ułatwiają komunikację w każdym
języku: „Witam, Dziękuję, Proszę i Do widzenia”. Używałem tych słów w języku francuskim,
niemieckim, chińskim, japońskim, hiszpańskim i rosyjskim. Wszędzie było to bardzo dobrze
postrzegane. Jeśli zatem potrafisz powiedzieć „Przykro mi, ale nie mówię po francusku, czy
niemiecku…” w tym języku, to ludzie od razu będą cię inaczej traktować. (David R Yale, David R.
Yale, Direct Marketer)

7/ Podróżujesz ze swoim szefem?!
Nigdy nie rób tych 9 rzeczy: 1. NIGDY nie zapominaj o tym, że twój szef ocenia cię cały czas. 2. Jeśli
jesteś w podróży służbowej, to dlatego, że masz być częścią rozwiązania, a nie problemem. 3. Nie
spóźniaj się. 4. Nie bądź niegrzeczny. 5. NIGDY nie pij za dużo. 6. Nie zabiegaj o specjalne względy.
7. Nie daj się uśpić szefowi. 8. Trzymaj swój telefon poza zasięgiem wzroku. 8. Trzymaj swoje nerwy
na wodzy. (Carolyn Paddock, In-Flight Insider)

8/ Poznaj ludzi z mediów społecznościowych
Poszerzaj swoją listę potencjalnych klientów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jest to
doskonały sposób na poszerzanie kontaktów biznesowych i zdobywanie cennego doświadczenia.
Informuj swoich znajomych o tym, gdzie jesteś i co aktualnie robisz – być może będą mogli ci pomóc.
(Alicia Rittenhouse, Ali Rittenhouse, International)

9/ Mniej znaczy więcej
Zawsze byłam zwolenniczką pakowania tylko tego co może być wykorzystane na wiele sposobów, np.
kolorowe chusty, pas funky, czy rajstopy z tekstury. Są to rzeczy małe, lekkie i nie zajmują dużo
miejsca. Nie sugeruję brać więcej, niż 3 par butów oraz butów na bardzo wysokim obcasie. Bon
voyage! (Kendra Kroll, PortaPocket by Undercover Solutions)

10/ Ogranicz koszty telefoniczne
Dla podróżnych z zagranicy jednym z najbardziej kosztownych elementów są połączenia telefoniczne.
Najlepszym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy na tym polu jest zakup lokalnej karty SIM, dzięki
czemu możesz za darmo odbierać telefony i sms-y (z wyjątkiem USA niemal wszędzie jest to
darmowe). Powiedz ponadto, swoim współpracownikom, że lepiej, by wysyłali do ciebie wiadomości
tekstowe, to będzie taniej. (Warren Heaps, Birches Group LLC)

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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