7 nasvetov za dopust brez skrbi – tudi podjetni si zaslužite dopust brez slabe vesti
1. Termin dopusta ni nepomemben
Nikakor ne pojdite na dopust, ko so pred
vami zaključki kakšnih večjih projektov.
Izberite si termin, ko je za vami kakšen
večji projekt in potrebujete predah. To je
odličen trenutek, da si napolnite baterije, naberete
novih moči.
2. Ne bodite ves čas na razpolago sodelavcem
Tudi če ste ključni kader v podjetju, verjemite, do bodo stvari tekle tudi brez
vaše prisotnosti. Dejavnost vendar izvajate z ljudmi, ki ste si jih izbrali in
jim zaupate. Res, da vas lahko potrebujejo, vendar naj bodo njihovi klici
omejeni na nujne zadeve, vi pa jih občasno pokličite, da boste mirno spali.
3. Izkoristite dopust za razmišljanje
Kljub temu, da ste na dopustu, lahko čas, ki ga imate na razpolago (čas brez
vsakodnevnih službenih obveznosti, sestankov, ipd.) izkoristite za
opazovanje dogajanja okrog vas in ga povežete z novimi idejami, ki bi jih
lahko uporabili pri svojem poslu. Bodite na preži, neobremenjeni, odprti za
nove ideje.
4. Sklepajte nova poznanstva
Dopust je odlična priložnost za navezovanje stikov, ki so neformalni, vendar
so lahko odlična priložnost za morebitno kasnejše poslovno sodelovanje. V
prijetne pogovor se lahko zapletete tako z osebjem, kakor z novimi sosedi v
kampu. Ne bodite vsiljivi, temveč dopustniško sproščeni.
5. Dajte prednost zabavi, stvarem, ki vas veselijo
Izkoristite dopustniške dni za stvari, ki vam napolnijo dušo, vam dajo novo
energijo; počnite stvari, za katere drugače nimate (dovolj) časa. Izkoristite
čas za družino, prijatelje, v prvi vrsti pa ne pozabite nase. Dovolite si, da ste
to, kar v resnici ste.
6. Dopust ni čas za omejevanje izdatkov
Naj dopust ne bo čas, ko boste gledali na vsak evro; privoščite si tudi kaj,
kar si želite in pri tem ne imejte slabe vesti. Raje že pred dopustom določite
vaš obseg izdatkov, ki si jih lahko privoščite. Ker pa ste podjetni, veste, da je
tudi posedanje v soju zvezd prav tako (ali pa še bolj) prijetno kot večerja v
gala restavraciji.
7. Ohranjajte stike
Naj bo dopust čas, ko se spomnite na svoje prijatelje, za katere med
vsakodnevnimi obveznostmi nimate dovolj časa. Prijetno druženje vas bo
povezalo in vas oddaljilo od vsakodnevnih skrbi.
Pa prijeten preostanek dopustniških dni!
Vse dodatne informacije na:
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P.S.: Na spodnji povezavi si lahko ogledate svežo izdajo Žepnega
križankarja kot nalašč za dopustniške dni. 5000 ljudi ga je v teh dneh
prejelo brezplačno, v njem pa bi bil lahko tudi vaš oglas. Zgrabite novo
priložnost, da ostanete vidni, že jeseni.

