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1.Muž nebo žena? 
Ženy upřednostňují emoce a muži fakta a čísla. I na toto se ve
vaší komunikaci můžete zaměřit. 

2. Kolik má let?
 Věk se odráží v životních zkušenostech. Některé poptávky
koučinku mohou souviset s určitým životním obdobím.

 3. Jak se dozvěděl/a o vašich službách? 
Kdo doporučuje vaše služby? Kde na internetu i jinde na vás
může klient narazit? 

4. Kde pracuje? 
Kde klient pracuje, zda je vystaven vysokému stresu a jaké
typické pracovní problémy řeší, jsou velkou nápovědou pro
definování zakázky koučovacích služeb.

5. Jaké má zájmy, co ho těší, co ho štve?   
 Prostě momenty a aktivity, kdy je vašemu zákazníkovi dobře.  
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6. Co bylo spouštěčem pro nákup vašich služeb?
Jaká událost, jaké rozhodnutí, jaký moment je stěžejní v tom, že
klient začne poptávat koučink? Je to touha získat už konečně
jednou pro vždy větší sebevědomí, nebo je to svízelná situace,
ve které se klient necítí dobře a potřebuje vaši pomoc?

7. Jaký užitek ji/jemu vaše služby přinesly?
 Jak se klient po koučinku cítí? Co mu koučink přináší? Kam ho v
životě posouvá? Co to znamená pro jeho okolí? 

8.Barvitě popište jeho/její životní styl.   
 Jak zapadá koučink do životního stylu klienta? Je to něco
běžného, nebo se jedná o luxus? 

9. Z čeho má strach/obavy?        
 Kvůli čemu nemůže v noci spát? Jak můžete klientovi pomoci?
 
10. Co jsou jeho/její noční můry? 
Noční můry, to je víc než strach, je to varianta nejhoršího
scénáře, který může nastat. I tady jistě víte, jak s klientem
můžete pracovat. 

11. Jaké jsou jeho sny? 
Čeho by chtěl v životě dosáhnout? Zkuste to barvitě popsat už v
nabídce vašich služeb a uvidíte, že setkáte s odezvou. 

12. Jak by chtěl/a být vnímán/a okolím?     
 Daří se to klientovi? Jakou roli v tom mohou hrát vaše služby? 
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13. Do jaké příjmové skupiny patří?
Důležitá otázka pro tvorbu ceníku. S jakým jiným
zbožím/službami porovnává částku zaplacenou za koučink? Jaký
užitek mu koučink přinese?
 


