
Как да си запълним деня

Изведнъж от съседната сергия се разнесе прия-
тен мъжки глас:

– Хей, госпожо репортер, няма ли да си купите
риба?

Мери Джейн се обърна и видя един от помощ-
ниците на Лони, който държеше в ръце огромна
рибешка глава.

– За тази ще ви направя страхотна отстъпка,
защото ґ липсват някои части – ухили се мла-
дежът и разтегли рибешката уста в подобие на
усмивка. – Ето, наричам я „усмихната суши“ и ще
ви я продам само за един цент!

Лони се разсмя, а Брад пожела да вземе главата.
Стейси предпочиташе да се крие зад майка си. Ме-
ри Джейн извади някаква монета и я подаде на ри-
баря, когото останалите наричаха „Улф“. Не беше
нужно да пита защо го наричат така (вълк –
Бел.пр.) – косата му стърчеше на всички страни,
а очите му бяха като на истински хищник и не
пропускаха нищо. Разбира се, това беше един тъй
да се каже „опитомен вълк“, от който се излъчва-
ше нещо като старческо добродушие. Той натика
рибешката глава в една торбичка и тържествено
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я подаде на сияещия Брад. Това беше моментът, в
който Стейси най-сетне преодоля свенливостта
си, напусна убежището си зад гърба на мама и обя-
ви, че и тя иска такава риба. Улф изпълни желани-
ето ґ със светкавична бързина и донесе още две
глави. Сега вече и тримата си имаха „усмихната
суши“.

– Благодаря ти, Улф – рече Лони. – Ти току-що
ни показа третия градивен елемент на енергичния
световноизвестен пазар…

– Така ли? – изненада се Мери Джейн.

– Спомни си за предишните си посещения тук
– подкани я Лони. – Какво изплува в главата ти?

– Спомням си една млада червенокоса жена, едва
ли беше на повече от двадесет… Беше се качила на
някаква платформа и се опитваше да достигне
окачената на нея риба. Рибата беше плъзгава и не
се даваше лесно, а момичето се смееше като лудо…

– Защо си запомнила именно това?

– Защото беше толкова оживена, толкова
щастлива! А и тълпата наоколо беше същата.
Всеки си представяше, че е на нейното място…

– А какво ще запомни Брад от днешния ден,
според теб?

– Ще запомни, че е работил като възрастен, че
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е посетил хладилника за риба и ти е бил партнь-
ор.

– На това му викаме „запълване на деня“. Тър-
сим колкото е възможно повече начини да създа-
дем хубави спомени у хората. И успяваме винаги,
когато „запълним нечий ден“. Шеговитият под-
ход към работата ни помага да спечелим клиенти-
те. Тук ключовата дума е именно тази – „спечел-
ването“. Стремим се да скъсим дистанцията до
клиентите, но това да не става за сметка на ува-
жението. Измисляме начини да ги включим в на-
шето забавление, но с уважение. Успеем ли, техни-
ят ден наистина е „запълнен“. 

Мери Джейн отвори бележника си и записа: за-
бавление за клиентите. Главата ґ се изпълни с
мисли: те ангажират вниманието на хората и ги по-
ощряват да се включат в забавлението. На клиентите
им харесва да се чувстват част от шоуто. Те запаз-
ват дълбоки спомени от него и имат какво да разказ-
ват дълго време след това. Да включиш останалите и
да се погрижиш за тяхното забавление означава, че
обръщаш внимание на клиента. Това е израз на добър
психологически усет. Концентрацията върху начини-
те, по които можем да „запълним“ деня на другите ни,
осигурява постоянен приток на позитивна енергия. 

– Ало, има ли някой вкъщи?

РИБА!    60



Мери Джейн вдигна глава и срещна недоумява-
щите погледи на Лони и децата си. 

– Извинявайте, но бях се замислила върху сила-
та на този трети компонент – рече тя. – Надя-
вам се да намеря начин да го приложа във First
Guarantee. 

– Пазарът отваря – обади се Лони. – Нека заве-
дем децата да хапнат нещо и там ще довършим
разговора си. Гладни ли сте, хлапета?

– О, да!

Бъди на разположение

Намериха свободна маса в кафенето на отс-
рещната страна на улицата и си поръчаха кафе, го-
рещ шоколад и палачинки. Пазарът бързо се пълне-
ше с клиенти и Лони ґ обърна внимание на отно-
шението на рибарите към тях. Подхвърли, че ако
наблюдава внимателно, със сигурност ще открие
и последния компонент. Мери Джейн се съгласи и
започна да мести поглед от един рибар на друг,
възхищавайки се на игривия начин, по който си
вършеха работата. Постепенно вниманието ґ
беше привлечено от онези, които не бяха заети с
конкретен клиент. Те всички бяха напрегнати и
оглеждаха с очакване лицата на хората, които се
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точеха покрай тях. Отдалеч личеше, че са готови
да се възползват от всяка възможност за
действие. 

На практика стана така, че успя да открие
верния отговор благодарение на едно не особено
приятно преживяване от предната вечер. Спом-
ни си как се беше влачила към близкия магазин с две
полузаспали деца, увиснали на ръцете ґ. Колко дъл-
го стоя пред щанда, докато продавачът обясня-
ваше на колегата си какво точно е сменил по кола-
та си. Вероятно беше цяла вечност, тъй като де-
цата изгубиха търпение и започнаха да я дърпат
за полата. Тук това не може да се случи, каза си тя.
Тези момчета са на разположение и са напълно погълна-
ти от своята работа. Дали изобщо имат време да
мечтаят?

Сподели наблюденията си с Лони и го попита
дали това е верният отговор.

– Бинго! – отвърна с момчешката си усмивка
той. – Защо ли не съм изненадан? Лошо ґ се пише
на онази яма с отровна енергия! – Помълча малко,
после започна да разказва: – Преди време се бях на-
редил на опашка пред щанда за месо в един супер-
маркет. Продавачите бяха любезни и очевидно се
забавляваха. Проблемът беше там, че се забавлява-
ха помежду си, а на мен не обръщаха никакво вни-
мание. Ако ме бяха включили, преживяването ще-
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ше да бъде съвсем различно. Иначе се справяха доб-
ре, но им липсваше ключовият компонент. Не бя-
ха на разположение и не обръщаха внимание на мен,
клиента. Вниманието им беше насочено изцяло
навътре, към самите тях…

Мери Джейн отвори бележника си и написа:
Бъди на разположение.

Лони започна да показва първите признаци на
нетърпение. Щом отвори уста, тя вече знаеше
какво ще ґ каже.

– Трябва да се връщам на работа. Момчетата
бяха така добри да ме покрият, но аз не искам да
прекалявам. Но преди да тръгна, искам да ти дам
един съвет…

– Цялата съм слух.

– Не искам да те уча как да си вършиш работа-
та, но според мен е важно да поощряваш хората
си в посока, която би ги отвела до собствената
им „рибешка“ философия. Не съм убеден, че ще се
получи нещо, ако само им разкажеш за нея. Не е ло-
шо да се вслушаш в идеята на Брад и да ги дове-
деш тук…

– Вие с Брад май станахте партия – засмя се
Мери Джейн. – Но изгаряща от нетърпение да раз-
реша този проблем, аз май щях да забравя най-важ-
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ното. Хората ми имат нужда от собствен опит
и от време, за да го усвоят. Благодаря ти за всич-
ко. Благодарение на теб денят ни беше запълнен!

По обратния път Брад не млъкна нито за миг
и тя волю-неволю се принуди да слуша възбудени-
те му приказки. Същевременно в главата ґ се
оформяше една доста шантава идея. Усмихна се и
си я отбеляза за понеделник.

Тя ми каза и едва тогава
аз го открих за себе си.

Неизвестен автор

Неделя следобед

Мери Джейн използва личното си време в не-
делния следобед за подреждане и допълване на бе-
лежките си.

ИЗБОР НА ОТНОШЕНИЕ – тук имаме добър
старт. Идеята с менюто беше страхотна, първият
истински знак за прогрес.

Всичко това е чиста загуба на време, ако сами не из-
берем отношението си. Трябва да продължа да изслед-
вам и разширявам знанията ни за този компонент. 

ИГРА – рибният пазар е една детска площадка, на
която играят възрастни. След като рибарите се забав-
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ляват така добре с продажбата на риба, значи има
надежда и за First Guarantee.

ЗАПЪЛНИ ДЕНЯТ НА КЛИЕНТА – Клиентите
трябва да бъдат насърчавани да се включат в играта,
да им се създава благоприятна атмосфера за това. А
не като бившите ми шефове в Лос Анжелис, които ми
говореха като на магнетофон и никога не ми възлага-
ха интересни задачи.

БЪДИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ – рибарите винаги
присъстват. Не се разсейват, не водят безкрайни теле-
фонни разговори. Те сканират тълпата от клиенти и
търсят начин да общуват с тях. А когато разговарят
с мен, го правят така, сякаш съм тяхна стара и дъл-
го отсъствала приятелка…
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