
NNOO..  110000  JJaannuuaarryy  22001199  

SSTTUUFFFF  

 

 

  

  

WWeellll,,  tthhee  wwaaiitt  iiss  oovveerr..    CCoouunnttiinngg  ddoowwnn  tthhee  ttoopp  ttrraaiittss  ttoo  hhaavvee  iinn  yyoouurr  ppuurrssuuiitt  ooff  eexxcceelllleennccee,,  iitt''ss  ttiimmee  ttoo  

rreevveeaall  tthhee  NNoo11..    MMaannyy  ooff  yyoouu  wwhhoo''vvee  wwrriitttteenn  hhaavvee  gguueesssseedd  iitt..    TThhaannkk  yyoouu  ffoorr  yyoouurr  iinntteerreesstt..    IItt''ss  

iirroonniicc  tthhaatt  tthhee  qquuaalliittiieess  yyoouu  eexxhhiibbiitteedd  ttoo  pprreeddiicctt  tthhee  aannsswweerr,,  aaccttuuaallllyy  mmeeaannss  yyoouu  ppoosssseessss  iitt  

aallrreeaaddyy..    PPoosssseessssiioonn  iiss  99//1100tthh  ooff  tthhee  llaaww  tthheeyy  ssaayy  bbuutt  tthhee  ootthheerr  11//1100tthh  iiss  tthhee  ssttrraatteeggiicc  uussee  ooff  iitt  ttoo  

eennssuurree  iittss  rreecciipprrooccaatteedd..    IItt  aassssuurreess  yyoouurr  rreeppuuttaattiioonn  wwhheenn  yyoouu  sshhooww  iitt,,  iitt  aassssuurreess  yyoouurr  lloonnggeevviittyy  

wwhheenn  yyoouu  ggeett  iitt  bbaacckk..    IItt''ss  vviittaall  ttoo  lleeaaddeerrsshhiipp,,  ffrriieennddsshhiipp,,  rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd  aallll  tthhee  ootthheerr  ''sshhiippss''  --  iitt''ss  

  

  

  

MMoosstt  ooff  oouurr  lleeaaddiinngg  bbrraannddss  pprroommoottee  pprroocceesssseess  tthhaatt  cchhaammppiioonn  ccuussttoommeerr  llooyyaallttyy..    ""GGuueessttss""  iinnsstteeaadd  

ooff  ccuussttoommeerrss  iiss  tthhee  nneeww  bbuuzzzz  wwoorrdd  aanndd  tthhee  rreeaassoonn  mmaakkeess  sseennssee..    IItt''ss  cchheeaappeerr  ttoo  kkeeeepp  aa  ccuussttoommeerr  

tthhaann  iitt  iiss  ttoo  ffiinndd  oonnee..    TThhee  cchhaalllleennggee  iiss;;  tthheerree''ss  nnoott  mmuucchh  ppooiinntt  iiss  ssppeennddiinngg  qquuaannttuumm  aammoouunnttss  ooff  

mmaarrkkeettiinngg  mmoonneeyy  ttoo  aattttrraacctt  lleeaaddss  iiff  tthheeyy  aarreenn''tt  ccoonnvveerrtteedd  aanndd  rreettaaiinneedd..      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

sstteevvee@@sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

LLOOYYAALLTTYY  
TTHHEE  OONNLLYY  PPEERRSSOONN  II  EEVVEERR  DDIISSMMIISSSSEEDD  WWAASS    

DDIISSLLOOYYAALL  TTOO  OOUURR  TTEEAAMM  AANNDD  BBRRAANNDD..  AALLTTEERRNNAATTEELLYY,,  

TTHHEE  CCOONNSSIISSTTEENNTT  DDEEMMOONNSSTTRRAATTIIOONN  OOFF  LLOOYYAALLTTYY  

WWAASS  MMYY  CCHHIIEEFF  CCRRIITTEERRIIAA  FFOORR  PPRROOMMOOTTIIOONN    

LLOOYYAALLTTYY  

AAss  aa  ttrraaiitt,,  llooyyaallttyy  ssiittss  pplluumm  iinn  tthhee  mmiiddddllee  ooff  oouurr  eexxcceelllleennccee  mmooddeell..    IItt  ttaakkeess  WWIILLLL  ttoo  sshhooww  iitt  

aanndd  iitt  nneeeeddss  ttoo  bbee  ccoonnsscciioouuss  ttoo  mmoonniittoorr  tthhee  aaffffeecctt,,  tthhuuss  AAWWAARREENNEESSSS  ppllaayyss  aa  ppaarrtt..    

CCOONNSSCCIIEENNCCEE  ttaakkeess  jjuuddggeemmeenntt  oouutt  ooff  tthhee  eeqquuaattiioonn  aass  llooyyaallttyy  rreeqquuiirreess  uunnddeerrssttaannddiinngg..    IItt  

nneeeeddss  ttoo  bbee  CCOONNSSIISSTTEENNTT  bbeeccaauussee  tthhee  mmoommeenntt  iitt  iissnn''tt  iitt  bbeeccoommeess  tthhee  ooppppoossiittee  ooff  llooyyaallttyy..    

SSKKIILLLL  eennssuurreess  tthhaatt  llooyyaallttyy  pprroottooccoollss  ccrreeaattee  UU..SS..PP''ss  aanndd  ccrreeaattee  ddeessiirreedd  rreessuullttss..  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  

aalllloowwss  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg  wwhhyy  tthheessee  tthhiinnggss  aarree  ddeessiirraabbllee..    WWhheenn  yyoouu  kknnooww  wwhhyy  ssoommeetthhiinngg  

wwoorrkkss  oorr  ddooeessnn''tt,,  yyoouu  ccaann  eeiitthheerr  rreeccrreeaattee  tthhee  bbeehhaavviioouurrss  tthhaatt  mmaakkee  tthheemm  wwoorrkk  mmoorree  oofftteenn,,    

oorr  iinntteerrrruupptt  tthhee  bbeehhaavviioouurrss  tthhaatt  mmaakkee  tthheemm  ffaaiill  aanndd  lleesssseenn  tthhee  iimmppaacctt..  HHeerree''ss  ssoommee  ttiippss..............  

LLEEAADDEERRSS::    WWhheenn  yyoouurr  tteeaamm  kknnoowwss  wwiitthhoouutt  rreesseerrvvaattiioonn  tthhaatt  tthheeyy  aarree  

yyoouurr  pprriioorriittyy,,  tthheeyy  wwiillll  bbee  llooyyaall..    TThheeyy''llll  hhaavvee  yyoouurr  bbaacckk,,  gguuaarrdd  yyoouurr  

ssiiddeess  aanndd  pprroovviiddee  aa  ffrroonntt  tthhaatt  mmiirrrroorrss  yyoouurr  cchhaarraacctteerr,,  yyoouurr  

bbeehhaavviioouurr  aanndd  yyoouurr  bbuussiinneessss  aaggeennddaa..    HHooww  ddoo  yyoouu  sshhooww  iitt??    11..    

YYoouu  nneeeedd  ttoo  bbee  tthhee  sshhoocckk  aabbssoorrbbeerr  bbeettwweeeenn  tthheemm  aanndd  tthhee  eexxeeccss..    

WWhheenn  tthheerree  iiss  hheeaatt  ffrroomm  tthhee  bbooaarrddrroooomm,,  yyoouu  nneeeedd  ttoo  ccoopp  iitt..    DDoonn''tt  

hhaannddbbaallll  iitt  oonn  wwiitthh  tthhrreeaatteenniinngg  mmeemmooss  aanndd  ccrriissiiss  mmeeeettiinnggss..    22..  

TTaakkee  tthhee  bbllaammee  --  iitt''ss  yyoouurr  ffaauulltt  aannyywwaayy..    PPaassss  oonn  tthhee  kkuuddooss..    YYoouu  

ggoott  tthhee  jjoobb  bbuutt  iitt''ss  tthheeiirr  ssuucccceessss  tthhaatt  wwiillll  kkeeeepp  iitt  ffoorr  yyoouu..    33..  BBee  

pprrooaaccttiivveellyy  ffrriieennddllyy  aatt  aallll  ttiimmeess..    IIss  yyoouurr  tteeaamm  ffrriieennddllyy??    TThheeyy  aarree  iiff  

yyoouu  aarree..    TThhiiss  ccaauusseess  hhaappppiinneessss  aanndd  tthhaatt  ccaauusseess  llooyyaallttyy..    44..    

MMoorraallee  ccaann  bbee  ddeessttrrooyyeedd  bbyy  bbaadd  mmeeeettiinnggss  oorr  mmeeeettiinnggss  ffoorr  

mmeeeettiinnggss''  ssaakkee..    SSttaarrtt  wwiitthh  aa  ppoossiittiivvee,,  ggeett  tthhee  bbaadd  ssttuuffff  oovveerr  wwiitthh  iinn  

tthhee  mmiiddddllee  aanndd  ffiinniisshh  wwiitthh  aa  ppoossiittiivvee  aanndd  ddoonn''tt  uussee  mmeeeettiinnggss  ttoo  

bbeelliittttllee  oorr  tthhrreeaatteenn..    MMaayybbee  ttrryy  cchhaammppiioonniinngg  ssoommeeoonnee''ss  eeffffoorrtt..    55..    

RReewwaarrdd  eeffffoorrttss  tthhaatt  rreessuulltt  iinn  cclliieenntt  llooyyaallttyy..    PPeerrhhaappss  ddoouubbllee  

ccoommmmiissssiioonn  oonn  aa  sseellff--ggeenneerraatteedd  ssaallee  oorr  aa  bboonnuuss  oonn  aa  110000%%  ssccoorree  

ffoorr    aa  mmyysstteerryy  sshhoopp  ssuurrvveeyy..    66..    AAuuddiitt  yyoouurr  ddaattaabbaasseess  ffoorr  qquuaalliittyy  

ddaattaa  ((iinntteell))  rraatthheerr  tthhaann  jjuusstt  bbuullkk  ddaattaa  ((iinnffoo))..  TThhee  mmoorree  

ccoommpprreehheennssiivvee  tthhee  ddaattaa,,  tthhee  mmoorree  vveerrssaattiillee  tthhee  ffoollllooww  uupp  aanndd  tthhee  

lloonnggeerr  llaassttiinngg  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp..    DDoonn''tt  ''qquuaalliiffyy''  ccuussttoommeerrss  --  iiff  tthheeyy''rree  

bbrreeaatthhiinngg,,  tthheeyy''rree  iinn..    QQuuaalliiffyy  jjoobb  aapppplliiccaattiioonnss  iinnsstteeaadd..    BBeetttteerr  ttoo  

bbee  uunnddeerr  ssttaaffffeedd  tthhaann  wwrroonnggllyy  ssttaaffffeedd  --  ssoo  bbee  cchhoooossyy..  IIff  tthhee  

rreessuummee  iiss  gglloowwiinngg,,  yyoouu  nneeeedd  ttoo  ffiinndd  oouutt  wwhhyy  tthheeyy  ddiiddnn''tt  ssttaayy  ppuutt..    

77..  BBee  ccoonnssiisstteenntt,,    TToouugghh  iiss  ffiinnee  bbuutt  ccoonnssiisstteenntt  iiss  ffaaiirr..    FFaaiirrnneessss  ==  

llooyyaallttyy..  88..  WWaattcchh  oouutt  ffoorr  ''kkiinnggddoomm  bbuuiillddeerrss""..    TThheeyy''llll  ffaaccttiioonnaalliissee  

yyoouurr  tteeaamm  aanndd  ccaauussee  ddiisssseennttiioonn..  99..  HHaavvee  aa  ggrreeaatt  wwoorrkkiinngg  

rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  yyoouurr  HHRR  ppeeooppllee..    IItt''ss  aa  mmiinneeffiieelldd  oouutt  tthheerree..  

EEVVEERRYYOONNEE  EELLSSEE::    TThhee  ttoouugghheesstt  jjoobb  aa  RReepprreesseennttaattiivvee  ccooaacchh  hhaass  iiss  

ttoo  mmeelldd  aa  ssqquuaadd  iinnttoo  aa  ccoohheessiivvee  uunniitt..    AAllll  yyeeaarr,,  tthhee  ppllaayyeerrss  hhaavvee  

bbeeeenn  rriivvaallss  --  oofftteenn  wwiitthh  ppeerrssoonnaall  ggrruuddggeess  bbuutt  ffoorr  mmaayybbee  33  

mmaattcchheess,,  tthheeyy''rree  eexxppeecctteedd  ttoo  bblleeeedd  ffoorr  eeaacchh  ootthheerr,,  ccoovveerr  eeaacchh  

ootthheerr  wwhheenn  tthhee  ootthheerr  bblleeeeddss  aanndd  ssmmaasshh  ooppppoonneennttss  wwhhoo  aarree  oofftteenn  

tteeaamm  mmaatteess  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  sseeaassoonn!!    TThhoossee  bboonnddiinngg  ccaammppss  rraallllyy  

ddiivveerrssee  iinnddiivviidduuaallss  iinnttoo  lliikkee--mmiinnddeedd  bbrrootthheerrss  oorr  ssiisstteerrss  aanndd  tthheeyy  ddoo  

iitt  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  tthhee  GGuueerrnnsseeyy..    IItt''ss  nnoo  ddiiffffeerreenntt  aatt  wwoorrkk..    YYoouurr  

rriivvaallss  aarreenn''tt  aallwwaayyss  aatt  ootthheerr  ddeeaalleerrsshhiippss  oorr  ccoommppaanniieess  --  tthheeyy''rree  

ssiittttiinngg  aaccrroossss  tthhee  ooffffiiccee  ffrroomm  yyoouu..    DDiivveerrssiittyy  iiss  ggoooodd  bbuutt  ddiivviissiioonn  

iissnn''tt..  HHooww  ddoo  yyoouu  mmaakkee  tthhiiss  hhaappppeenn??  11..  DDoonn''tt  bbee  kknnoowwnn  aass  aa  

rruummoouurr--mmoonnggeerr  oorr  aa  wwhhiinneerr  aanndd  ssttaayy  aawwaayy  ffrroomm  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree..    

TThheeyy''rree  rraaiinniinngg  oonn  yyoouurr  ppaarraaddee  bbeeccaauussee  tthheeyy  ddoonn''tt  hhaavvee  oonnee  ooff  

tthheeiirr  oowwnn..  WWaattcchh  oouutt  ffoorr  tthhee  ''iiff  iitt  iissnn''tt  bbrrookkeenn  wwhhyy  ffiixx  iitt""  bbrriiggaaddee..    NNoo  

eennttrreepprreenneeuurrss  iinn  tthhaatt  lloott!!    22..    IIff  yyoouu''rree  ttaallkkiinngg  aabboouutt  ssoommeeoonnee,,  

pprreetteenndd  tthheeyy''rree  ssttaannddiinngg  bbeehhiinndd  yyoouu..    33..  IIff  yyoouu''rree  aa  tteeaamm  ppllaayyeerr,,  iitt  

mmeeaannss  yyoouu  oofftteenn  ssaaccrriiffiiccee  ffoorr  tthhee  ggoooodd  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt..    AA  ssmmaallll  

ssaaccrriiffiiccee  ccaann  pprroovvee  mmaassssiivveellyy  bbeenneeffiicciiaall  wwhheenn  iitt''ss  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  

ttyyppiiffiieess  yyoouurr  rreeppuuttaattiioonn..    CCaallll  iitt  pprrooffeessssiioonnaall  kkaarrmmaa..    44..    RReeffeerrrraall  

aanndd  rreeppeeaatt  bbuussiinneessss  sshhoouulldd  bbee  yyoouurr  ggooaall..    RReellyyiinngg  oonn  ffiirrsstt  ttiimmee  

iinnqquuiirryy  ggooeess  ttoo  hheecckk  iiff  tthhee  eeccoonnoommyy  cchhaannggeess..    SSoo  eennssuurree  yyoouu  aarree  

mmaannaaggiinngg  aaccccoouunnttss,,  bbee  tthhee  ggoo  ttoo  gguuyy  aanndd  lleeaarrnn  aallll  yyoouu  ccaann  ttoo  

eeaarrnn  aallll  yyoouu  ccaann..    ""II  kknnooww  mmyy  rriigghhttss""  iiss  tthhee  ccaallll  ooff  tthhee  gguuiillttyy..    TTrryy  ttoo  

rreemmeemmbbeerr  yyoouurr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  nnoo  

iinnddiivviidduuaall  iiss  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhaann  tthhee  tteeaamm..    IIff  yyoouu  aassppiirree  ttoo  lleeaadd,,  

tthhiiss  aattttiittuuddee  wwiillll  ggeett  yyoouu  nnoottiicceedd..    IInn  tthhee  mmeeaannttiimmee,,  iitt  aassssuurreess  yyoouurr  

rreelleevvaannccee  aanndd  yyoouurr  lloonnggeevviittyy..    OOffffeerr  hheellpp  wwiitthhoouutt  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  

ooff  aa  rreewwaarrdd..    GGeettttiinngg  nnoottiicceedd  wwiillll  bbrriinngg  oonnee..    

'I'LL TAKE 50% EFFICIENCY IF IT GETS 100% LOYALTY.  Sam Goldwyn  'PROFITABILITY COMES FROM LOYALTY AND A CHARACTER BASE FROM 

WHICH TO WORK" Zig Ziglar  'YOU'VE GOT TO GIVE LOYALTY DOWN IF YOU WANT LOYALTY UP." Donald Regan  "BLOOD MAKES YOU 

RELATED - LOYALTY MAKES YOU FAMILY." Anon.  'WHEN PUT TO THE TEST, ONE OUNCE OF LOYALTY IS WORTH A POUND OF CLEVERNESS" 

 SSOO,,  WWHHOO''SS  TTHHEE  BBEESSTT  II''VVEE  SSEEEENN??    II''LLLL  NNAAMMEE  NNAAMMEESS;;    RROOSSSS,,  SSCCOOTTTT,,  MMAARRKK  MM..  MMAARRKK  BB,,  ZZAACC,,    GGLLEENNNN,,  YYOOUU  KKNNOOWW  WWHHOO  YYOOUU  

AARREE..    TTHHAANNKK  YYOOUU  FFOORR  YYOOUURR  LLOOYYAALLTTYY  OOVVEERR  TTHHEE  YYEEAARRSS..    YYOOUU  DDOONN''TT  CCHHAASSEE  BBEENNCCHHMMAARRKKSS..    YYOOUU  AARREE  TTHHEE  BBEENNCCHHMMAARRKKSS  !!  


