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A LinkedIn a mai kor elengedhetetlen eszköze ahhoz, hogy valaki megmutassa önmagát a
nagyvilágnak - bármely szakmában. De nem mindegy, ki hogyan tudja használni. Az ország
legnagyobb LinkedIn hálózattal és legtöbb kapcsolattal rendelkező hazai specialistája, Bánki
Tamás segített megismerni, és minél hasznosabban élni ezzel a lehetőséggel a Coaching
Határok Nélkül (CHN) programsorozat törzsközönségének.

      

   Bánki Tamás Magyarország első LinkedIn oktatója vezeti a legnagyobb hazai LinkedIn
csoportot, a Hungary Business Societyt. Bánki Tamásnak van mire szerénynek lennie, így nem
restellte elmondani, hogy nemcsak saját tapasztalatai, hanem hibái alapján szerezte meg azt a
tudást, amellyel már másoknak tud segíteni abban, hogyan építsék fel LinkedIn Profiljukat.

  

   A LinkedIn a világ legnagyobb üzleti kapcsolatépítő internetes platformja, amelynek 200
országból több mint 175 millió tagja van, és ebből több, mint 250 ezer magyar. A magyarok 623
csoportot is alkottak már. Tehát nem csak azok profitálhatnak a LinkedIn lehetőségeiből, akik
angolul tudnak, bár valamennyi angol tudásra szükség van. A LinkedIn hálózata folyamatosan
bővül, másodpercenként egy új tagot mondhat magáénak.
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   A CHN törzshallgatói a programsorozat ráadásaként kapták a lehetőséget, hogy erről is
tanuljanak. Volt mit. Bánki Tamás logikusan felépítve vezette be a kezdő és már haladó szinten
álló LinkedIn használókat a rendszer legpraktikusabb alkalmazásába. Attól a kezdő lépéstől
elindulva, hogyan alakítsák ki profiljukat, addig a fontos tanácsig, hogy naponta 9 percet
célszerű szánni a profil karbantartására. Hiszen a LinkedIn aranybánya a kincskeresőknek.
Azoknak, akik munkát keresnek vagy cégüket, tudásukat, önmagukat szeretnék ismertebbé
tenni.

  

   Bánki Tamástól meg lehetett tanulni a játékszabályokat is. Hogy bölcsebb először adni,
gesztust tenni, és csak utána elvárni a viszonzást. Hogy tisztelni kell egymást, és az őszinteség
a célravezetőbb. Mivel a LinkedIn szakmai fórum, ajánlatos kerülni a politikát, a magánéletet és
nem tanácsos hazudni. Praktikus megismerni a LinkedIn alkalmazásait, összesen 18-at,
amelyek közül egyszerre hatot lehet használni. Többek között események közzétételére. De
Bánki Tamás erősen óvott attól, hogy meghívókkal árasszák el egymást a LinkedIn használói.
Ugyanakkor nagyon hasznos lehet például a Projects and Teamspaces alkalmazás, amely a
világ távoli pontján tevékenykedő emberek számára teszi lehetővé a közös munkát.
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