
 

 

NETWORKING 
 

Networking, czyli budowanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych i zawodowych 
 
Co to jest takiego ten Networking? 
Słowo Networking pochodzi z języka angielskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza SIEĆ. 
Networking jest, więc aktywnym budowaniem i podtrzymywaniem sieci kontaktów, głównie z 
przedsiębiorcami bądź ludźmi z podobnej branży. Osoby te poznać można na różnego rodzaju 
imprezach takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje, BarCampy (spotkania związane z branżą 
internetową i komputerową), spotkania z blogerami, inne tego typu eventy.  
 
Gdzie szukać spotkań Networkingowych? 
Odpowiedź jest prosta - w Internecie. Najlepszą metodą jest wpisanie w wyszukiwarkę hasła: spotkania 
networkingowe + miasto, które was interesuje. Spotkań można także szukać na portalach 
społecznościowych, na przykład na Facebooku działa strona Wielka Wymiana Kontaktów 
(www.facebook.com/wielkawymianakontaktow/) bądź na stronach branżowych.  
 
Dlaczego warto zainteresować się spotkaniami Networkingowymi? 
- dają możliwości aktywnego poszukiwania pracy i zarzadzania karierą zawodową 
- są pomocą przy wyborze drogi zawodowej 
- są dobrą możliwością na promocję swoich zdolności, umiejętności i osoby 
- dają możliwość nawiązywania nowych relacji, kontaktów, przyjaźni zarówno zawodowych jak i 
prywatnych 
- są okazją do poznania osób, do których normalnie dostęp byłby utrudniony 
- są okazja do wymiany informacji, zasobów i możliwości 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Kilka złotych zasad Networkingu! 
1. Dowiedz się jak najwięcej o uczestnikach spotkania na przykład w Internecie. W ten sposób 
zdobędziesz podstawowe informacje o osobach, odkryjesz podobieństwa i potencjalne tematy, na 
których łatwiej będzie oprzeć ewentualną rozmowę 
2. Wyznacz cel, zastanów się, co chcesz osiągnąć dzięki spotkaniu i jak zamierzasz to zrobić 
3. Nawiąż rozmowę, zadawaj pytania 
4. Skup się na jakości, nie ilości – pamiętaj, lepiej skupić się na dłuższych rozmowach z mniejszą ilością 
osób, tylko dzięki nim zbudujesz prawdziwe i trwałe kontakty 
5. Traktuj wszystkich rozmówców jednakowo, staraj się poświęcić wszystkim uczestnikom spotkania 
podobną ilość czasu 
6. Nie zapomnij o uśmiechu i uścisku dłoni, które zwiększają szansę na pozytywną relację 
7. Nie zapomnij o schludnym i adekwatnym do wydarzenia stroju, zbuduj swój styl, pamiętaj o dobrej 
autoprezentacji 
8. Opowiadaj o sobie. Przygotuj się do tego. Przed spotkaniem zastanów się, w jaki sposób możesz w 
kilku zdaniach opowiedzieć o sobie, aby rozmówca uznał cię za osobę, z którą warto rozmawiać i 
współpracować 
9. Rób notatki, ale zaraz po zakończeniu wydarzenia (nigdy w trakcie!). Zapisz w nich wszystkie 
informacje, które mogą wydać ci się przydatne 
10. Trzymaj kontakt po spotkaniu. Pamiętaj, jeśli ustaliłeś z kimś podczas rozmowy, że skontaktujesz 
się z nim, zrób to w przeciągu maksymalnie 72 godzin  
11. Pamiętaj, że pierwsze pozytywne wrażenie robi się tylko raz. 

 


