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MinarGeorgeHeery, pazarlana yetenekleriniönceteriHeery& Herry, sonralarıHerry

Inı,ernational diye ad]andırılan, ütkenin en büyük firma]anıdan biıinikurmakn
rulla n d ı. Ş i m d i yse kı zı m i n a rLaura Heery ıle b i rt i kte ba
şa n t ı şi rke tl e r ku rn u ş (ya d a ku rmakta olan) diğer mimar]aı]a sly]eşiyor]at on]anİ tİknikİeı,ini ögrenmek'i[in, Keşfer
tik]eri ise sanaan en yüksek düzeylerinde gezinenler için bile nüğrcri
bulıanın

"görkem}i"nimaibiıekendİniornya

şansa

değ}çokç9lışmaya bağ}ı olduğu. En
aup satnak
zorunda. kimi mimar]arın -bir zaman]ar hepsinin umduğu gibi- muşteriıeriı
sırr profesyone! görev}erini çok iyi yerine getirdikteri için onüaı bııacatrlınnı ünidetne]eri
arak istisnai bir durum. Bu konuda ne düşünürsek düşünelin; satış teknikleıinin firma
sayısı kadar çeşitli olduğu belli o1uyoı swleşiyi gerçekleşirenleı ise girişyazı}annda
-'
o kadar da kELü birşey olmaclığnı savunuyor]ir.

SaLnanln SOn ıahlilde

Minarlıkilediğerişalanlan

arasında h6ta kjnifark]ıhk]arvar.BınlannbiridegeçiniBir doktor gibi, ama ömeğin bir üretici ya da satıcıdan farkı birşekildegelenekselo]arakbir.minarkenditanıtınnı yapma,veya "rakip"leriileyarışma-

ni sağlama yönteni.

ten ] eri n i ku l ] an m a kkn ka çı n ı r.
Biraz_azarlamak gibi olaca.ksa.da: Heb birçOk nimar kendini ağrdan satnaya
çatışıyür, Eğer mlnar]ar (buradak]Ier dışında) böyte rolyapmaktan-vazgeçeilerse
n ın

d o l aysız yön

dnnnn

gereksininlerini daha kolay nrilşnamız ve ince]ememiz mümkün7ücap.
satnak sözcüğünü birdüşünün.yılan yağ satmaya çalışan birsahtnk6rsatıcıyla,eği-

L!gn yald?rllannıyükseltmeye çalışan biröğretim gErev]isiaynı seviyede tuİuüam|az.

Ikincisinin işi iyi satı]mazsa sonucun o]umsuz]uğu çokciddi boyut]arı varabiljr. İyi bir
ylmann kendini seçtirnesi, müşteriye iyi bir önbivailmesi, P'mienin plilnlaiınİası ve
idaresinin iyi bir metot]a uygulanması herkes için olumlu sonuçlar digurur,

Dahası, bir ninarln müstakbel nüşterilerive olası projeleri için uznian\irkadr0 kurabilmesi, yeteneklerin ve olanak]arın ge}iştirilnesini sürek]i kıtarak daha iyi tasarın
öncrive çözümlerini araştırabilnesi için pekçok iş sanbilnelidir, Bu
"satçerçevede,
yak", iş hayaanda başarılı bir taktik o]nanın dışında tenel bir gereksinindir.
Biz başkalarınffi tarum]anna tamamıyla uymayabi]ecekkjnitanınlarkullanıyoruz.

,

,,

Pazarlamak;piyasay] tannak,hangihizmet}erin kineveriteceğne,nası]tes]im edi]eceğine kararvermek, bunlarınyanısıra müstakbetnüşCeritere mesleğinblanaklaıının
n asıl tanıtlacağına karar vermek Daha önem]isi bu karaıları uygu|amak.
Işin geliştirilnesi: Müstakbe] müşteriyi nkip etnekve işialnak
Bu faaIyet]eri nasılgerçekleştirdik]erini an]ann birkaç minarla yapılan,Architectuıal Record'uıi )cak ve Şubat 1990 sayı}annda yayımlanan bu konuşnaları Hakan
Oneş }ı çevi ri siy} e sunuyl ru z.

peteı Eigenıneın
Eisenmcın Aıchiiecis

u

atfş ediyor ve birşeyler vurmayı

ll1uy0l.

yaklaşımını kullanıyoruz. Kendinıizıı lıa kıvoı.ıız ve çok sayıda miişteriye hizmet
vercıneyeceğimizigöriiyoruz. Bu yüzden de bizim için doğru müşterileri bulmakisıiyoruz. Diğer bir deyişle hedefimizi dikkatlj seçiyor, lzliyor, kurşunu sürüyor, nişan alıyoruz ve bumI
l}iz, yivli siIah

bakmak, güven ini kazanma

k ve şiiylc cicmc-kıir:
'Bayım, sizin için bu işiyapabilirizve
za mantnda yaparız. Onu dünya çapında bir bina yaparız. Heyecanianacak ve onunla gurur duyacaksınız. Sizin|e bu süreci yaşamak is|iyoruz.''
Benim sorunum pazarlama. Biışiı,ke työüüe ı,i0l-

sinin karşısında herkes kadar iyi olabileceğim
halde bunu yapmıyorum.

Pazarlama slze blr aıIım EnıIe olnıa şansı
Suna,|].

PE: Sizi bir listeye aldırır,

bir on proje tekliti, bir
mek|up ya da bir telefon almanızı sağlar.

Slzln lçln yapabilecğt en iyl şey, miistakbel müŞİ,efirt daha slzİ görmeden slzl İstedlğlne lnand ıımak olur, Anıa slzln çok etktIeylcl biı, mlmarlık bitıonuz van Ellnlzde
heyecan verlcİ IşIer ve daha blr slİrüsü dc
y oI d a,,, Do ğnı bIış eyl cr yap nuş o I m a I ısını z,
PEs 'lanıtlm ve iş gelişlirmcde çok iyi olrluğumuzu düşünüyorurn. Bir ınül6kaıta CanaVar gibiyizdir. Eugene Kohn ve Cesar Pelli de öyledir.

Diğerlerini bire-bir mağlup edebileceğimi biiiyorum. Ringe çıkarken kazanacağını bi]en bir
boksör gibi. Bazen karşınıza yaman biri çıkar.
Ama çoğunu da hallediyoruz.

(Ilangi pazarlara nlşan alıwı]ar?)'DeğtşbIIiIIğm heı pazara glımck
ls teıfm" dlyo.r E lsen m a n. Geçen I eıd e a çıI a n
Ohio Devlet Ün l verşI tesl'n d ckl Wenıeİ G ö ı-

tlıtbilecğiml

sel Sanatıaı Mcrkezl

ve şu

an üzeılnde ça-

Iışağı Columbus FııarAI an, prolesl iI c d İhil
olmak üzerc lşIeılnln büşük kısmını yanş-

malar kanalıyla almıştıı ama..,
PĞı Yarışmalaıt iStemiyorum, mülakat iStiyo-

rum. Yarışmalar duygusal ve psikolojik olarak
da eükileyebileceğiniz iş sahibi ya da sahipleri-

nin yeralmayabileceği |ürilere dayanıyor. Yaa larıja ha2ı rlad ı kl a rı nızı n su n u m u nu ya pma şansını da nadiren bulabiliyorsunuz. GenelIikle yalnızca postayla gönderiyorsunuz. İyi ıasarımcılarolduğumuzu biIiyoruz ama yanşrnalar çoğunlukla kazanamayacağünız şekilde dürışm

zenleniyorlar. Bir şirket başkanı belli riskleri

göze alabilecekken |üriler genellikle daha tutucu olmaya eğilimliler.

Mlmarlann yarışmalarda mltştertleıtn
gerçek thtİyaçlarını, takvlml

ve

PEı

bütçeyl yeıI a şü phcl t -

Ki bu da daha sonra hayli gergin biri|işkiye

yOlaçabilir.

Müşter,llerin blr yarışmadan sonra kcndLmlmara sapıanmış hlsseı,ıIklcrt ılüşIlnccslndeylm,
PEı Aynı şekilde bir mülakam çizimlerle giIeı,InI o

denlerden de nefret ederım. Bir müIa kam teklif
edeceği tasanmia giden bir mimarı asla seçmezdim.

Bazı yanşmalaıdan kaçınıIığınız oluyoı

sorunların çoğuyla boğuştuğu ve bu
konud a ayaklarının hayli yere bastığı anlaşılıyor,

sağa sola

rnımı yürütebilir ama müşteri a]mak kişisel, bi-

re-bir bjr iiişki meselesidir. Gözlerinin içine

teıl n ce göıö n il n e aI d ı k] ann d an
yim.

Müşterilerle uğraşmaya dik başlı
yaklaşımlar getirmekten çOk, tasarln tezrisi a]anına inşa edilmiş ve
ed i l neniş akı ml ar sa ğl a nasıyla taııınan Eisenm anln da iş alma konusunda diğer mimar]arın karşılaşuğ

Peigı Elgenınon: İş geliştirmenin iki yolu
vardır. Biri av tüfeği yakIaşımı, diğeri ise güçlü
yivli silah yaklaşımı. Birsürü |nsan ortaya çıkıp

PEs Pazaf]amaüıın geıi§i 0l ıııadaıı yalııızcı ı,anıtım ile iş geiiş[irme araşında tıir boşluk vaı.
I-1a]kIa iilşkilerve tiı nı Lüm biıkapı(liı ıı giı,ınlıııizlı
yeterli degildiı.
Şunu keşleltim ki, bir sürü insan benim [anıt,ı-

mıı?

PE: Eğeliüride

tek birdostça olmayan SeSVarsa geri çeviriyoruz, Jüri anahtardır. Mimarlar
üCretini aldıkları zamandan Çok daha fazlasını

Tek atış, hepsi bu.

Gcoıge Heeıy:

Bu lkl yaklaşım araslzr,dakl seçIm blr pazaıIama karan, Ateş eıtt-

ğInlzıIe bu tş gellştlrme oluyor,
Kendİnizi nasıI konumlandırdığınız, birarada kullandığnız tanıtüm ma|zemeleri, hangi
dergi|erde çıkacak resimleıi nerelerde çektirdiğiniz hep pazarlama kararlarıdır.

Pl:

Oıtağnızın klm olacağ, serıCsl eılnizi nasıI
teslim edeceğInlzl ve buııIaıın nelel olacak}an da öyle...

yarışmalara harcıyorlar. Cene de iş alma gerektiliği beni giderek daha sık yarışmalarla
karşı karşıya getiriyor. Çünkü bü[ünsel pazarlama s|rateiisinin bir parçası rılarak işe yarıyorlar. Bir[uar merkezi yarışmasını kazanmayı
yapmak islediğiniZ bil yapı [üdne girmek için
kıılInnıyorsıınıız. Gene. de 1,1erry'ye kanşı bir
mülakatta kaybetmeyi bir yarışmada kaybeımeye terCih ederim.

Lauıı Hecryı

TanilIm

ne kadar iş geldl.

ve

basın nedenlyle

PE: lliç, sıtır.

1-Ier iş başka araçlar kanalıyla ve
çoğu kez de diğer nıin-ıar|ardan geldi.

ŞInııIl huıaıIa bir an lqln duıuılıııı. I)lğcr nıimarlardan alıIığınız işlcr, IJuııIar ırc dcrc-

ccyc kaıIar yayımlanahilir olmaııızdan

Raynaklanıyor? I}eıı şalıscn buııun çok
öncınIl bir fakl,ör olduğunu düşünüyorun.
PE: 'Ihe Wall StreetJOurnal'de çıkacağım. Kocaman bir resimle Uni[ed Airlines dergisinde

çıkacağım ve bunu nasıl X, Y ya da Z ile bin öğle
yemeğine çevitebitirim diye düşünüyorum. Sen
Ccorgc, l1ctıry & l l«jryilc bü[ün iş geliştiımeyi
kendin nıi yürüttün?
BaşIadığımda kİşİsel temas]arı nedeniyle
bunu yapan ama hiç de hoşIanmayan babam (büroyu kııraıı oydu) dışında iş geIIştirmcyi yapan tek kİşi bendİm, onun pazaı-

Ianıasl ona telcton edcn bir alkadaştan

İha

retti.

S u ruı m y a Dm

ayı

s

liiakct sunumlar yapaııIı

evm ezıIı. Ash n d a

ama

nlışterlyle

hjre-bir harikayılı.
ı|ınıı lıııslı.:yııcı,k 500 boğa. ını,ı olıınca lyl
organlzc cıIllmlş blr pazarlama prurgramr
na İhtlyaanrz oluyor. Bunda herzaman da
o kaılar iyl ıIeğtldik. Bazı zaman]ar senıIcI iyorıIuk. N lahtan gcnellİkte yetcrlnce yetenekliyilik ya da iark]ı bEIümIorI çalıştrnyorduk. Rlri başarısız oluısa dlğeri bize
yardım eıIiyordu.
\Hı Doğıudan hir iist diizey ylinctici ile koııuşma konusunda.,, Bir zanıanlaıı 15 yıI
Ence, hlJylc birlnc giıIerdtniz o da sizi beğenint kullanması içiıı idari miidiiriine yolIaıılı. anııı bıı ytjntln, şiıiııll olsa gerl tepehİIlı, 1:iİııkii tdırfi miıdifu artıR rlaha giıçIiı
hir kişi

ve

pmfe,syonel, Bu yüzden

pazannr

zın büyük bir böIiimlt lçln tümüyle

iaıklı

biı, organlzasyoncl yapıIanma Sözk.onusu.

pE:

Çok dikkatli olmamız geıekiyor. Orneğin,

üs[ düzey lıir yönetici yanınızda o|sa bile asla
idarT nüüdürü aLlayüp Ona ulaŞamayabilirsiniz.
İş geliştirmedeçokönemli birdiğeı,şey de faaliyetimiZin doğasının değişmiş olması. Ben New

York'l uy

u

nı ve Co l u m bu s'a, Ci nci n na ti'ye. Pi ti,s-

burgh'a ya da Madison, Indiana'ya gidiyorum
ve çok dikkatli olman gerekiyor. Düşrnanca davranıyorlaı. Bana karşı ilkanda tepki gös-

[ermeleıi için iki sebep vaı. Doğu Yakası'ndaıııııı ve New York'luyuın. Benden aynı sebeple
nelret ediyOr Ve SeViyOdar. Yukalıdan bakmamak ya da öyle g(]riinmemek için çok dikkatli
olmam gerek. Karşılarında 0nlara ne yapacaklarını söyIeyecek tıirini bu]maktan lena halde
kaygılanıyı.ırama biryandan da belli birşekilde
bunu yapmanıZü iS[iy0rlar. En büyük başarıla.rımdan lıirinin, larklı ortamlara uyum sağla[lak ve o 0ı[amlardaki farklı insan]ara onlardaıı tıiıi tıltluğumu lıissettirelıilmek olduğunu
hissediyoıum.
t]u kıınuda bana en çok yardımı olan şey spor
lıakkında konuşmaın oluyor, çünkü sporla gerçekı,en ilgileniyorum. Ohio Eyaleti başkanı bu
"ente|lektüel"!n futbol maçlanna gittiğine ve
onun|a fuıbol -0hi0 Eyaleti futbolu- hakkında
kOnuşluğuna inanarnıyor. Spor, benim iş geliştilme araçlarlmln en ama en önde gelenlerin-

yimlmizin ne olduğunu ve beklenen sonuçlaıın
neier olduğunu vs. an]atıyOtuz. 1-1ayli kalın biı
btılgc oluyrır bu. Bir bı,oşü rti a nd ıı,ıyıır vo no ı,iiı,
proIe malzemesi ilintiliyse onları içeriyor. Bunu
da dergiler, kitaplar, vs. iIe birlikle yolluyoruz.
Bi r şirket broşü rü müz yok. (lsıem ed i ği nd e n

d eğil, bu proje için kaynaklarının anusu kadar
çok olmadıgından).

Lllz Kimileri broşürx inannııyorlar. 0 ra da
çal§t ğım siirxde LM. Pci'niıı broşiirij yoktu.

PEı

Jtıhnson'ın da yok.

LHı, I}lr ön pro|c ı,ck]lllnc

yant vcrnıck ya

karünızı vermek dışında nıüstakhel bir iş için ne yolluyoısunuz ya da bir
randevııdan sonra geıldc nc bırakıyorsunuz?
da bİrİne

PEı

Cepleri olan bir dosyamIz var ve içine firmanın geçmişini, fotoğraflaı, birer sayialik biyogra filen, lıi r proie l istesi ve müş[eri refera nslarını koyuyoruz.
I}asında çıkan makaleIerIıı ycnldcıı basın-

Iannı koymadığnıza şaşırdım. Çoğu mr
nıarın bu formatı bcnlmsemeslnın temel
nedcnlcrindcn blıl bu.
PE: Yeniden basımlardan nefretediyorum. Biz
tüm dergiyi yolluyoruz. İnsanların deı,ginin bü-

tününe bakmaktan hoşlandıklarını düşünüyorum.

Yazdığım bir meıne kimseyi yaklaşıırmam. İş
almaktan bahsediyoruz, insanları etkilemekten değil, Yazı yazmam sadece beni ilgilendirir.
YaşanHnıela benl slnlrlendIren §ey, lnsanIann
bir enrcl]ektüei o|duğumu düşünmeleri. Bunu
korkui,ucu buluyorlar.

Bunu söylemekten netreı ed]yorum Pctcr,
ama, hlı entc]Icktİrel glbl görıınlıyor§un,
PE: Çoğu kişi aşırı düzgün giyindiğ!mi düşünü-

n

ız. Şi frc

o ku1, oı,

gi b i s i ı ı iz.

PE! Enlelleklüel İnajını kııatıiInıcl'

isl(rılli llı.

l,tıs Wtıxııtıı (!\tıxııtıı, \1tıı,kı,zi'ııiıı s|ııııısııııü

"Pııl,er, sCııi n siıı,tıılıl ıı l ıiı,ıııll l klı
şriylc demişti:
1ı
izleniırıi bırakman. Çıık kesin vtı l'azla lıayrıınlık
uyandırıcısın. SözcükIeıle lazla kolay, i'iliıicıic
lazla hızlı oynuytırsu n. ı\,1 üşteri n tıla ra k stııı i n tı
l

tıaşa çıkalıileceğimi

sanıııyoruıı'.

Biı iş sahibi, bir nıinıaıdan

korktuğuııu
söylcdiğiııde, niıııann onu diııl cnıcıIiği n.len vc tcpkİ veınıcyeceğlıııIen çckİndİğiııİ
söylcnıcL lsı-iyonhıı, sanı1,oıunı. Gii1.Iii bir

ıısarnncııIa sık ıyısilırırırıı blr

hıı,r,

ırıgeı,lı.[

bir sonnı. IJuıııı aşnıanın blr yolu, ,/DiiŞteriyc sjze az öncc söyleıIlklerimi tckral,Lamaktn Beııim kaygım bu pıolc ile şunun
başaııIması vc pro}cnln şunu yapmas4
ama, bunu yapnıanıasıdın I3ıınun işl aImaya yarılıını olıır kanısuıdayını,

Piı

Daha çok lıüyümenin anlamsız tılaoağı lıiı
büro iıüyüklüğü olduğuna inanıyrırum. Ayrıca
op[imum proie büyüklüğünün 20 ila 00 nıilytın
Dolar o1duğunda karar kıldım, Proie 20 miiyon
DOlar'ın aIhna düştüğünde yüZdeleı,le para kazanmanız mümkiin olmuyor. Ote yandan, 60
milyonun üstüne çıktiklarında da o kadaı kaı,maşık biı, hale geliyorlar ki, sizden çok tazla
enerii goilrüyorlar. (Pekçok ninarın soylcdi-

ğnin aksine.)
Kendi firırıam için ideaIi bence 50 kişi. Onun
ötesinde şu anda yapHklarımı yapabilmek için
lıüyüklüğü 2 ile,3 ileçarpmaııgerekir. Bunu niye yapayım? Senin bunu niyc durdurniadığıııi
da ıneıuk ediyorum George.

Çliııkll ılurdurmakIa hlç iIgiltınnıiyonhım.
IIer zanıan yalnız bijyümcyle llgilcndinı.
Bınkuğrmda mimarlık cn bllylrk lşlmtz btle dğlldi. Hacmlnıizln yüzde 50'sl inşaaı

yor. ÇıkarHlabiliı yakalar kullanü}oıuıIı.:.
Hayır, Ezllr ıIiIcrIm Pctcr ama, bu pck aşnı
d ü zgün s ay ı Imaz Bi r ü s t d ü zey şl rket yö neti cl sl asla çrkafiil a bİ Iİr y akal ar kullanmaz-

PEs Ceoree, sana budalaca birsoru soracağırn.
Karşımdasın, 62 yaşında ve meslek hayatının

PE: Brooks Brothers'den giyiniyorum.
LHz İklnİz ile gİzemlİ konıışmaya başIailı-

Büyiik bir kcyiile ycıılıIcn haşlıyorum,

dı.

Eugene Kohn
kohn pedefsen Fox Associaies
alması önderliğinde çokaz işle geçen
bi r d u rgunluk d6nenind en EkI p, büülked

e Ç0 k bü yü

kve göz1 e görü

lü

r

praieler yapan önde gelen firnala rdan bjri ha]ine geldi 16 yıl içinde...
Laura HeeryTe göre minarıde hiç
kimse bu süratle böyle büyükve dikkate değer bir büro kurmayı başaramadı şindiye kadar.,. Peki o nas]]beCerdi?

m lndcn

gcl l yoıYı u.

doruğunda. Bunca tecrübeve bu kadar da para
kazandın. Ama, şu anda ne yapıyorsun?

EK: ilk yaptığlm, beniıııle (İtüşmcyecek alan-

Kohn Pederson Fox, Kohn 'un müşteri

tü n

yönctl

larda, bende olmayan yeteneklere sahip ve büyük ihtimalle benden daha güçlü yönleri olan
oriaklarla eşleşmek oldu. Birl!kte ÇaIlşmak bizi
güçlü kıldı: Bireysel güçlerimizin trıplamından
dalıa güçlü.
Ayrıca hepimiz de hoş insanlar olnıaya çalışıyoruz sanıyoıum. Pekçok iyi, yetenek|i mimar
vaü ama, bazıları hersoruya [ek bircevap olduğunu düşünüyoılar. Şu kadclıin şöylc mükemmel durduğuna ve müşterinin bunu beğenmek
zorunda olduğuna inanıyorlar. Beğenmezse de
içmesinmiş. Ama biz [asarlmda yetenek, yaratıcılıkve müşteriyi işin içi ne katmayı birleştirebileceğimizi h|ssettik. l]iz öncüler olmalıydık.

Tehlikeyse kontrol ü kaybetnekti.

George Heery: Runlaı pt:kçok mimarın

den biı,i.

pazaıIama oIarak glirıııcıIlğl şeylcr. Beninı
gözümdcyse onıın en tcmel .ınsıüiları

ğunu şahln avıyla geçirlyorlarmış.
pE! Mülakam girip "dün gece radyoda Valley
ile Canal winchestet,HeightS'ın maçünı din]iytıı,d u ııfdcdiğiırıdeCrılu m lrusFuarıMerkezi işi-

sorulduğunda, "Yorı, hayın, yapmıyoruz" diyr.ın.
Bencebu zırvalık'labii kiyapıyorlar. Kendi (ızel
yönıemleriyle, ama yapıytıılar, Her bjrinin kendi tsknikled var. Pazarlama. işi nasıl aldığınızdır.

IIllK'ıııı oral Doğu'dakİ hııyİık İŞlcrı alüşınııı ıIa bilyle oliluğu söylenlyor, George
IIeIlnıııth oral,a gldlp ikl yıIını pıensleııIen
bIIlDl Lanmıaya lıarcaınış. Vakltlcrlnln ço-

ni alacağımı anladım.Canal

Winchester'dan bu

lıanımefendi ailhp "kim kazandı?" diye sordu.
"Canal Winchester" dedim ve skoıu söy|edirn,
lliç pazarlama ve malzememiz yok. Heı teklif
içi n bir (ın proie yanıt belgesi hazırlıyor, firmal1,1IZln geçmiŞini, lıir proieye nasıl yakJaştığırnıZı, ne türelemanlalla ÇallşaCağınızı, ilgili dene-

EK: Tamamen öyle.Yalnızca "cold call"laryapmak ya da sunum yapmak değil pazaılarna.
Pekçok mimar pazarlama yapıp yapmadıkları

louıo Heeıy:
söyliiyoı,

EXı

Phlllp Jolınson beklcdiğini

Bu da onun pazarlama biçimi. Herkes
rınun konuşmaları. ders vermesi ve lıakkında
yazı yazılmasıyla nc kadar ilgiIendiğini biliyor.
Philip eğer, "benim hakkımda yazmayın, konuŞma da yapmak istemiyorum, kimse de be-

nim adımı anmasın" deseydi çrık daha az aranırdı. Bence pazarlamada çok başarılı. Cerçektf "mimartnin cn öncrnll üç şar[ı 'işi al, işi al, işi
altjır" sözü de ondan alınıı yapılarak söyleniyOr.

0, nıinıarlığııını ş,aıııııda olağaniisıii bir
rlanıacı rc saı rckI r.
EK: 0nde gclen [irmaların hepsi fark|ı urzlarıpaza

na ı,ağme n mükr:mmcl pazarlamacılar. Bunun
pazarlama olduğunu bazıları kabul ediyor, bazı la rı elm iycır. "l}iz paza rlamıyoruz"
ı.iemeleri

bir savunma. Ayııca, öyle söy|eyince "r.ı kaclar
iyiyiz ki, iş tıize kendisi geliyor" da demek işti-

ytırlar. Ki, bu bazı pıo|eler için bir dereceye kada ı doğru.
l.i\4. l'ei. Cesaı. Pellj, Philip ,lohnson ve Kevin
Rrrche kadar meşhu rsanız sağa sola telefon et-

ııek zrıru nda değilsin izd iı. Oysa. hiçlıir şöh reıi
olıııayan gcnç: t-ıiı, [iı,nıanın [ıunu yapması, ve
mektuplar yazması ve broşürler hazırlaması
-vtl iiıl 1ıırıic l.ckliI'ioı,iıi yanıılaınası-, büyük bir

ça ba saı[etrnesi gerekebilir. İyi [anınmışIar ho-

caIık yapabilirIer, konuşmala nyapabilirler, onla rdan alıntılaıyapılabi]ir, basında yayımlana-

biliılet. Elbette ki, müthiş parlak makaleleri

toı,cilı cdeı,lerdi; ama, tartışma yaratmaya ye-

kadaı,dikkaıçekici binalar inşa ctmek bilo lıiiytik bir pazarlama biçimidin
llroşıi rlerİ ni onl ar içln blr başkası yayıml ıı.cce k

yor. Blr nıimar eğcr tasanm llglst uyanılıı,
ııı ası

pck mümkün olmayan bl ı alanda

ça I ı-

iiıııeğln cczaed tasarlamakta uznıanlaşmak lştlyoışa, yayınlanmak (llğor
pazarl nnıa faal lyatlaıl kaılaı önemll olmayacaktır.'Ihbll, cczaevl mlişteflIefinin alüp
ııkuıIukları ve hakkınıIa konuştuklan bir
ı§,r.}?ı§a;

ı: cza ı: v

EK:

l ılergl sl

I-Ier

y o ksa.

lirmanın pazarlaması

o anda büyük-

lük, yaş, uzmanlık, deneyim ve tanınmışlık açılarından bulunduğu duruma göre farklıiıkgös[eı,melid ir. Herkes içi n geçerll mucizevi bir fornıiil yok. Ce riyebakHğımda hiç işiolmayanyeni

bir

olarak strateji veyaklaşımlmızın şimdikinden hayli tarklı olduğunu görüyorum. Bugülı, şülıre tim jzin yardımıyla ozamanlar kesinliklc ntlımızın dahi geçmeyece€i, kovalamaya
li rma

Iıilıı kalkınayacağımız proieler için düşünüiü-

yoı,uz.Bu,sonunda hiçbir meyva almayacağınız
tıir tlizi teleftııı başvurusu yapma ve mektuplar
yazıııa zoı,uııluIuğurlluZu azal[lyof. Ama, yalııızca azalı,ıyor, silmiyor. Bu dururna da bingünı|rı gtılmtıclik, ilkgiin tıizi kimse aramadı.
Yola çıktlğlmızda çrık olumlu ve güvenli bir tavrııııız va ıciı. 13u, çok tlnemIi. Tümüyle "rnahalle-

yü

Ji

en i

iaşınmış çocu

kla r" cleğild ik. Önde gelen

l'iınıalada yiıırıi yıla yakın süre çalışmıştık ve
öııenıli bina|aı.ın projelerinde payırnız olmuş
voyı ()nIlı ıı [asar}amış ve kaydadeger müşteri-

It,ı,lıı ıığı.ışnıışl,ık. lşimiz yoktıı, ama önem]i insanları, idar]müdür]eıi, aracıları, şlrkeiyönetitıileı,ini arayıp tavsiyealacakdurumumuzvardI

vc biz de lıu nıı yapı,ük. Daha önce biziınle hiç çalişıııaıııış; anıa, dalıa sr.ınm lıizc iş verecek pek-

çıık iıısandan iıvsiyeIcr l,aIcbettim. İnsan]ar

taVSİyelerinin gerçekIeştığini görmekten mutlu
ııltıytıria r.
( )ı,ııtitığu'da
1ıck çok yoıgibi biı.sü ı.ü Amcı,ikan
|'i ı,masının gi[tiği İran'cla bir hrsat,verilmişti
biZ(:.

AIlli|, s()ı|tlç1,1ı 0ı,tıdıığu'tla çOlıŞıl]ayl lOdOt-

tik. Saygıdeğe r bir işadamının lıana ilk söylediğiş()y, l)aşarıya giden on iinenılianahtatın geıi

çevıilen işler olduğunu söylemişli. Kölü zaınanlanda biı [iıma kurmak üzere olan ve hiçişi
ı-ılmayan birine verilecek ilginç bir öğüttü. Duı,ıını ki)l,tiyd ıi. Ntıw Ytıck'daki mimarlar arasün-

ıI;ı işsizlik oı.aııı yüzdc 60'r]. '76 yılında kimi
1ırrıjı:ltıri geri çevirmek gerektiğini söylemek

1ııık tltı nıanı,ıklı hiı iddia değildl ama heni çarp-:
[ü. '|'aVsiyeyi kavlamtŞlım. Yanlış müşteli Ve

1,anlış proie almak isnıini zedelerve para kay-

bettjlırdı.

ma

İran'daki işi geri çeviıdikt€n sonta dikkatimlzi
Anıerika'ya verclik ve gazek]eıi dikkatlo takip
etmeye, arkadaşları arayıp insanlara ne yapmakta oiduğurnuzu cluyurmaya başladık. 0 zamanla r pekçok lizibiliıe çai ışması yapıIıyordu.
KuruluşIar herşeyin ycniden başlayacağı zaman içi n a raziIeri değerlend irmek isüiyorla rrl ı.
Böylecc lıiz tlc birkaç küçük, ucuz çalışııa yapa bildik.
Ama gerçek anahlaı l,am o aralar New York'ta

birsilah deposu saiın almışolanAmerican Bı0adcasting Company o|tlu. New York Times'da
okumuştuk. Bina yaklaşık 47 bin lt kaıe idi. Şu
ortaya çıku ki, onlara yazan ve pl6nlarıyla ilgilenebileccğini söyleyen tek mimarla r bizlercİk.

LHı Blrkaç frrmanrn tck]ll vcrmcsi Istcnen

vc tek yanıt venneyenİn PhlIlD Johnson olduğu AT8T hikiyesinin tamamen zııIdına
İtl blr lJrnek.
EK: Silah deposuyla iigiliçalışma yapmak için
ABC'nin bütünsel pianınü anlamak gerekiyor-

du. ABC'nin bölümleri aşırı kalabalıktı ve

amaç]arlna uygun değildi. 0 yüzden proglam

ve gefeksini mlerin i gerçeklen inceiemek ve gele0ekü,eki büyüme ve ilave tıinalar için on ylllık

bir masrcr pl6n hazır]amak tırsatını elcle eıtik.

ABC için onüç yl içinde oniki numaralı projemizi yeni tamamIadık.
Yani, şu anda pazarlama olarak

LHı

IItc çalışmalan

Ve

frzibl-

maqter planlan kovala-

maknn sözedlyoruz

lK,

Eve[ mastcr plan ça|ışmalorımüzın llginç
diğerbirsonucu da, bizim için çalı9cak biıerğayri menkul danışmanı ve inşa yöneticisi ve diğer
uznanlar almamüz oldu. Normalde bu tür danışmanlar doğrudan iş sahibine rapor verirler
ve siz de bu danışmanlardan birisinizdir. Takımın başında da genelliklegayri menkuldanışmanı ya da malTdanışman olur. Biz farklıbiruygulama yaptık.

ABC deneyimi bize, binayı kullanacak ara-

cılar açısIndan da anlamayı öğr€tti.Aracı]arkiraöı bulabilmek iÇİn kullanıcıları bilmek istiyorlar. Aracılara yazclım ve sıkı bir pazarlama
yapHm. "Cold caIl"lar yapıık mektuplar yazdık
ve medyayı kullandık.,KPF' ile ilgili makaleler
Çlktlğünda müşteriler Ve potansiyel müşterile-

rin bunlari

mutlaka görmelerini sağladık.
Bir pno|e almak bir piramiüe benzer.Temelin bir
köŞeSi fitrna. 0nun başarabilenPkleri Ve müŞt€-

riye kendini sunumudur. İkincisi, şöhret, bir

üçüncüsü daha önce hesabına çallştığünlz müŞteriler, döı,düncüsü de basının size ne kadar ve
nasıl yer verdiğidir. Bu dördü ıepede birleştiğinde işi aIırsınız.
Bazen kendimizi orlaya atar, hayli ateş]i ve iddialı pazarlama yaparız. Bazansa çok daha sakin davranırıZ. Müşıeriyi ve durumu kavramanlZVe hetZaman aynl oiamayaCağınızı hahrla-

Anderson

Schwartz

ıı ız

geı,eki

ı, Pcliç:tık

n,ı i

ıııa ı, licı. dtıI'tısı ııtla

aynü lormüjü kullanabileceğini

clüşünüyoı.

l

Ia-

yır, kullanamazsünız. Kaışı ııızdahi iıısaııa kıı ı,şı

son derece duyarlı olnıalısıııız. lln iyi pazııılamacılar kendilerini müşrcrinin ycrintı krılıaIıilenlerdir. Dinlemenin laydası tıtiyii kıilr.
LHz Salınaktaki Iıaşaı nıızııı bıirpaıçası, tıir

pıııicyİ aldığınızda İyi tasarnrı Saınülkıa
çok başanIı ohnanız.

EK: Büiün ortaklar

ve yar0-Ortakiar gayet, itli

-bazıları diğerlerinden daha iyi- sunııın 5,alıaılar. Aırıa, fazla lıeyecanlı suııuıı)laf. 0 zaıııaııı
dek pekçok bina ınşa etm jŞ değille§e, müŞk]riler çizimleri taın olarak okuyamaz, ınakc1,|eıi
tümüyle anlayamazve bel]i kamrları n iye aldığımızı kavrayamazlar. Ama, yaptıklaıımızın alnnda yatan nedenlerİ anlattlğlnüZda, Sürecin
birparçası halinegeldikleri için kolları sıvayıp
işin içine giniyorlar. 0nlara aIle rna[it'ler gösteriyor ve bazılarının niye diğerlerinden iyi o]duklarını açık|ıyotuz. Yel,erinc0 akıllıysalar daha iyiyi seçiyorlar. Yapmakta oiduklarımızın
sebeplerini ve kaygılarınızın neler olduğunu
aktarırsanlZ, onlar da mkvirn, bütçe ve dige.
müşteri koşullarını işin içine katar|ar. Birdoktor eibi, bir mimar da müŞtelinin güvenini kazanmalldlr.
Bir de duygular var mbii, manhk var, biraracja
giden Sezgi Ve marütık Var. Hiçbirduygusal etkilenmeye girmeden yalnızca mantıkIa tasar]ar-

sanIz ciddi hatalar yaparsınız. MüŞterinin jStediği genellikle bu dengedir. Çünkü sizi bir tekniSyen ksd0r bir sanat4l gibi de görün

Kaşımızdaki bireysel bir müşteri ise rlia kul-

|anmayıp ınakeiin çevresine oturur ve gayet
0ia n daha büyük bir grupsa, dialar karşınızdakilerin
iStediklerinizı eörmelerini sağIar. Ana hta ı, onları konsantre tutabilmektir. 0dada gözlerinin
kayabileceği bir süıü şey olmamalıdİr. 0nların
görmelerine ihtiyacınIz 0lan şeyden bahseclerken bambaşka bir yere,bakıyor.,olabjlirler. Onlara bir çizimle de göSteİdiklerjnizi.daİıa açık

gayri resmTolabiliriz. Ama,sözkonusu

an]atabilmek için geryek,bina]arın dialarını

gösterjn. Bir çizim bir fikri her zaman açıkJamaz, sözcükler de öyle... Atrium dersiniz; hiç de
keyifli bir tecrübe olarak haürlamadıkları bir
atriumda bulunmuş olabilirlen.
Hakkında konuşmak istediğiniz ıürden hacmin
foıoğrafları -larihsel ya da modefn- müşteniyi
mimarla aynı dalga boyuna çekebilir.
Tüm grafik unşurların son derece önemli oIduklarına inanırız. Farkh pazarlar için broşürIer hazırlarız, özel insanlar için genellikle elcte

hazırlanmış broşüı,ler...

Tam şu arada grafik imajımızı değiştiriyoruz.
Asla ahl kalmamak gerektiğine inanıyoruz. Bugün doğru formül sizde olabilir; ama, tıu hep

böyle sürmeyebilir, Dcğişim önemlidir, aksi
takdirde rekabet, Sizi geride bürakabiIir.

R.oss Andeıson rıe Fred §chwııriz
Andeıson,/§chwoılz Aıchiietts
Ya]nızca alil yaşndaki firna Heery']er tarafindan "yükseliŞLe" diye
tanmlanryOr.Şimdiye dek en goze
çarpan ürünleri 19B5 Venedik Biena ]i gi bi prestijl i progra nl a rd a tasanmlar]nn sergi]enmesİ ve bas]nda
çıkan ovücü yaynlar o]du. Buna karŞün Şirketin başkanlan \nlara en çOk

iş getirenin basından önce, tekrar]a-

nan bağlantülar o}duğu yolundaki
kurum tuLumunu di]e geLiriyorlar. ]3u
doğru olabilir mi?
xOl\JUşMAtA8 IE[lMlJZ ]990sAY ]!

Fıed §chwortzı

Pazarlamarla etki yarat-

makıan çok tıepki verme strateiisi izliyoruz. Bir
Eülü yerden lelelon alıyotuz.

Roıg Andoııon: Pazarlama

için harcamamız gerekenden çok daha az vakiI ayırıyoruz.
Yakalaması güç bir riüm. Zamarumın anca yüzde onunu pazarlamaya ayırıyorum.
i§: Bense yaklaşık yüzde yirmibeşini. Müşterileri n çoğu bize ça resiz bi r ta kvi mIe geliyorla r.

Hızlı çalışmamızla bir şöhret edindik. Pekçok
müşteri bize bu yüzden geliyor.
RA: Bir başka pazar|ama kararı da San Francisco'daki yeni büromuz ve bize sağladığı görünürlür. 'Cold call"ları yapmak gerçeklen zor.

i§:

Bize uygun olduğunu düşündüğürıüz projeler duyuyoruz. Bazen gazeİnlerden seÇerek
kupür kesip ilgimizi be|irtiyor, kendimiz hakhnda bilgi veriyoruz. Bi r bağlantı kurrnak sa bır

gerektiriyor. Çok zaman Ve yaZlşma gerekebiIiyOr.
.

Geoıgc Hccıyı
zenı

eI erl

Ne tür basılı lanınm malkul lanıyoısu nu z?

F§: Kullanmıyotuz. BiriŞ ihtimali çlkİiğında bir

paket makale fotokOpisi ve rezümelerimizi bırakıyoruz. Buniarı arkadaşlara, müşterilere ve
ta nıdüğımız insanlara yol luyoruz.Yakın zaman-

da bu makale]erin kaliteli foıokopilerinden kitapçıkiar hazırJamaya da başJadık.

Çünkü

RAı Geniş çaplı "mailing"e inanmıyoruz. B|ze
gelenlerin çoğunu çöpe at[ığımız için bİzimkilerin de akibetinin aynı oiacağını düşünüyoruz.
Ya tasanm yarışmaları.
RA: Yılda bit iki tane oluyor. Aslında büroda
neier olup bittiğine bağh. Projeler arasında bir
boşluğa rastlarsa ve bizim için doğru biryarışmaysa katılıyoruz. Dört ya da beş hattalık bir
zamanımızı alıyor. Mali biryük aslında; çok fazla vakit alıyor ve hiç bir zaman da birşey beklemiyoruz onIardan.

NasıI

Ao:

riyi tanımaya ve anlamaya harcarım. Bu kişi ya

neğin. Müşt€riIerimizle

çeşitli alternaıit|tıı
paylaşırız ki hep birlikte firmaya ve organizasyonuna en iyi uyanı bulabi]elim. Piyasadaki
sermayemiz bu bence. Belli bir tek bir tasarınıı
satmaya çalışmayiz.
Uç [üryaah promosyon ma]zememizvar. Birincisi yılda iki üç kez yayımladığımız ve 40005000 müşıeriye postaladığmız'Genslereport".
Bu gelenek, projelerimizin tanıtırn olarak başlamışiı ve zamanla ewime uğradı. Her sayı belirli bir başlığı jçeriyor; hukuk firması tasarlmı

Bunun büroya iş gettrmüe biı iaydası
l nanıy o r musunuz?

o lacağına

Bazü inSan]ar içİn iyi 0lduğu kadar bazıları
için de ölüm öpücüğü bu.
RAı Bu"nedenle bir iş almıyoısunuz ve kendi
içinde de pazarlanabilecek birşey değil bu.

renkli birşey, genellikle 1 2 sayfalık.
İkincisi, dikkate değer projelerimiz için yayinladığımız; tek yüzünde kısa bif tanıtlm, belki
renkli birresim, belki birzemin pl6nı içeren tek
yapraklık bir bilgi sunumu. Uçüncüsü de gene
aynl şekilde proİelerimiz, müŞ[erilerimizve hizmet]erimizin liS[esini içeren bir tekyaprak. Aynca masa üsiüyayıncılığa hazırdurumda bilgivs. gibi,.. Cilalı,

Ama diğer mimarlardan ve akademideyken temas kurduğumuz kişilerden iş alabiliyorsunuz.

Arihııı Gensleı
Geıısleı ııııd Assoclııie§

sayarlarda bilgi depoluyoruz.
Gensler Broşürü diyc adlandınlabileoek te k bir
şey yok Ofislerimizin bölgesel broşürleri vaı,.
Ayrıca hakkımızda basında çıkan makale ve incelemelerin yeniden basümlarını da bir hayli

Gensler ve Ortak]aıı, tasailm dünyasnda başı çeken çOk lfisli büyük

firmaların örneklerinden biri. Büyüklüğüne karşın herkes için herşey
o]naya çal§nlyor, Çoğunluğu iç
ninari hiznetleri o]nak üzere ağr]ıklı o]arak iş dünyası ile çalışıyor.
B{jro, piyasada kendine özgü biryer
edinniş durumda. .Ama Gensler
gevŞenek pir yana, bu konumunu
korumak için daha cta ağr çalışıyor,
Geoıge }lcery:

Başa oynayanlal aIasın-

ıla kalmayı nasıl başarıyoısunuz?
pazarlama, tasarımı saf
estetik olaıak satmak değildir. Herşeyden önce
Zaten bunun Sattlğlnl düşünmüyorum. Biz miırıarların yapması gereken öncelikle müşterinin sorunlarını anladığıınızı göstermek. Çoğu
mimarın müşterilerin sorun]arını anlaınadıklaııııı, rlahası bunlar|a ilgilenmediklerini düşü-

Arıhui Gcnıleıı

nüyorum.
Ayda 50 tane dergi vegazete okuyorum. Bunla-

rln üçte ikisi iş dünyasıyla ilgili yayınlar. Bir

alanda uzmanlaşmak çok çalışmayı, okumayı,
nelerin işe yaradığı nelerin yaramadığı konusunda derin araştırmalar yapmayı ve maliyetler konusunda gerçekçi olmayı geıekiiriyor.

iişleril eri n nasıl çalı,stıkla nı konusunda el imden geldiğince çok şeyöğrenmeyeçahşırım. Bir
fuar ve sergi alanı yapmak istiyorsam bu tür
y0lIcli s()nuçla başarıll ya da başarısız kılanın
M

ne olduğunu, ekonomik unsurların nasıl ele
alınnası gerektiğini ve çeşitli parçaların nasıl
aıaya geldiklerini anlamak amacıyla işletmccilerlc uzun uzun konuşurum.
Bir avukat]a konuşuyorsam avuka4a, bir işadamıyla konuşuyorsam işadamı gibi konuşurum. Müşterinin kendi oyununu ve işini,yaptıkiarını niye ve nastl yaptlğtnl öğrenmeniz geretıiı,

kir.

kl mI cr gen eI I l k] e?
Çoğunlukla iş dünyası için pıoie]er yapmaya çalışıyoruz. Bu işlerin sonuçları tamamen doğrudan ahnıyor. Proje ya başarılıdır ya
değildir, ekonornik yararl ya vardır ya yoktur,
lvI ü Ş terl I erl nI z

AG:

sataısunz?

Birsunumdan önce ilkon dakikayl nıüştc-

da lirmanın ilgilendikleri hakhnda belirli birşeyi bilmek için yeterli araştırma yapmışımdır
zaten. Firmanın kendini nasıl sunduğunu kavramak için yıllık faaliyet raporunu okurum ()r-

RA: Kö[ü bir müştetinin projesini çeviririz. Büyük proieier büyük müşterilerle yapılır.
sl zi n b ii ron u zun m l marid e Rom a ö d üI ii kazanmış lkl başkanı olmak ğ bl hlr ayııcalığ
F§s

ara hem kendim için hem de dışarıda ki

Bernardi ve En,ımos için çalışıytırdunı.

PıoJe gerl çevlrdiğinlz oluyor mu?

var,

o

faaliyetlerimi bilen ve destekle,yen Wursı,tıı,

'
tarihi ya tutulut ya [utulmaz
'Mimarlık" sözcüğü ar[ıkyeterli d€ğil
çünkü çok
t€slim

şeyiçeriyor. Ne tür mirnar]ıktan sözettiğiniz kO-

nusunda yoğunlaşma|ısınız. Ben trısarlmla
yönlendirilmiş biriş dünyası mimarıyım. BirdiZi endüStriyi anhyoruz ama İümünü değil. Herkes için herşey olmaya çalışmıyoruz.
Zaman zaman rıimar değil yönetim danışmanı
gibi davranıyoruz, İnsanlar bize "bu durumda
üç Sekreieryercr mi, yoksa döü trne mio]ma]ı"
ya da "kütüphaneıniz ne büyüklükts 0lmalı" gibi

sorular soruyorlar. 'Şu şirket şöyle yapıyor, bu
şirket böyle... Şiındi sizi dinledikten sonra sizin
yapmanız gereken şu gibi gözüküyoC diye cevap veriyorum. Bu tavsiyeye uymak ya da uymamak onlara kalmış. Genellikle uyuyorlar.

Hakkımızda ailık yetetince şey bilindiği için
"bakın işte bizbuyuz,yaphğımtzcici resimlende
bunlar" türü şeylerle pek uğraşmamız gerekmi-

yor. Hoş h6I6 arada bir yapıyoruz ama...

Çahşmalannıza nasıI başIadınız?

AOı

llkçıkışım birbinanın kiralanacakalanını
tasarlama işiyle oldu. lBM ve J.WaIter Thornpson gibi dev firmalarla ınüihişzor çalışmalarım
oldu, Bu şirketIerin işleri konusunda pekçok
araştürma yaptım. Bu 25 yI Önceydi. Çok şey
biImiyordum ama o zamanlar bu kadar rekabet
de yoktu.

Sahamız bugün insan kaynıyor. Benim iç mekDnlarla ilgilenmeye başladığım zaman iç mimarlyi umarsayan pek yoklu. Yapuğımı söy]e_
diğim ilkişkonusunda birhayli şanslıydım çünkü bu benim için iyi bir tanıhm, bir giriş oldu.
Başarabileceğimi göstermek için iki ay parrtime uğraŞtüm ama günde 18 saat, çalışıyoıdum.

kullanıyoruz.
Baz]larü tenis kulübünde bulur. bazı]arı ki]isede, baaları da hayır kurumlarında. AIA harjka
bir örgüt ama orada müşteri yok. Eşim Drue ve
ben, iş için geceleri sağda solda gezemeyiz.

Müşterllerimle hplumsal ilişkiler kurmaya ve
geliştirmeye fazla zaman harcamam,.\mayirrni yıl önceki rnüşterilerim hala benirn]e.,Bu tür
ilişkilere onların da ayıracak vakiıIeri yok
Kilise tasarlamakla ilgiieniyorsanu kiliseye gi-

diyor olmanız gerekir.
Çok sayıda ofisimiz o]masının nedenlei"inden
bjri ıüm ülke ve dünyayla ilişkilerimizi sürdürme Ve arttlrma kaygısı. lş dünyası çembcı,inin
bölgeseI doğasını dengelemeye yarıyor böylesi.
Bir başka pazarlama kararı ne lür bir organiza§yonunuz oiduğudur. Hepimizin bildiği gibi,
bir star sistemi vardır bir de starlara dayaIı oJmayan SiŞtem. Biz star sistemi i]e çahşmıyoruz
ama ne farkedeı: pekçok üsıün yetenekli insan
var bünyemizde.
Güçlü bir iç mimarlık birirni olması da yardımcı
oluyor. Ek iş yarahyor. Geçen seneki 1750 işimizin 800-900 kadarı bu tür ilave siparişlerdi.
Projelerimizin yaInız 320 tanesi 25,000 doların
üStünde işlerdi. Bu tür daha küçük işler ayrıca
sahamızın doğasında varolan iniş ve çıkışları
da dengeliyor. Büyük insanlar için küçük işler
yapmaktan nut]uluk duyduğumuzu söylediğim biIinir. Bir sonraki büyük proiesi için bizi
düşünüyorsa, bir CEO için sigara tablası seçmek iyidir.

Hizrnet işinde, Esarım hizmeti işinde olduğumuzu her zaman hatırlamaya çalışıyoruz.
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