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TTHHIISS  IISS  TTHHEE  MMOOSSTT  IIMMPPOORRTTAANNTT  ''SSTTUUFFFF''  TTOO  DDAATTEE..  YYOOUU  KKNNOOWW  TTHHAATT  MMYY  PPEETT  TTOOPPIICCSS  AARREE  CCHHAANNGGEE  ((CCAAUUSSIINNGG  IITT))  LLEEAADDEERRSSHHIIPP  ((SSEETTTTIINNGG  

EEXXAAMMPPLLEESS))  &&  CCAARREEEERR..    IINNTTEEGGRRAATTIINNGG  TTHHEESSEE  33  FFAACCTTOORRSS  RREEQQUUIIRREESS  PPLLAANNNNIINNGG,,  DDEECCEENNCCYY  &&  CCOOUURRAAGGEE..    II  CCAANN''TT  TTHHIINNKK  OOFF  AA  MMOORREE  RREELLEEVVAANNTT  

TTIIMMEE  TTOO  IILLLLUUSSTTRRAATTEE  TTHHEEIIRR  VVAALLUUEE  TTHHAANN  IINN  TTHHEE  MMIIDDSSTT  OOFF  TTHHEE  FFRREENNZZYY  GGRRIIPPPPIINNGG  TTHHEE  WWOORRLLDD  NNOOWW..    TTHHEE  MMOOSSTT  IINNFFEECCTTIIOOUUSS  BBUUGG  KKNNOOWWNN  TTOO  

MMAANN  IISS  FFEEAARR..    TTHHEE  CCAARRRRIIEERRSS  AARREE  TTHHEE  MMEEDDIIAA  AANNDD  GGOOVVEERRNNMMEENNTTSS..    TTHHAATT''SS  TTHHEEIIRR  IINNDDUUSSTTRRYY..    TTHHEEYY  KKNNOOWW  TTHHAATT  AA  SSCCAARREEDD  PPOOPPUULLAATTIIOONN  WWIILLLL  

BBUUYY  TTHHEEIIRR  PPAAPPEERRSS  AANNDD  WWAATTCCHH  TTHHEEIIRR  NNEEWWSS  ((MMEEDDIIAA))  AANNDD  GGRRAANNTT  TTHHEEMM  CCOONNSSEENNTT  TTOO  LLEEGGIISSLLAATTEE  OORR  IINNVVAADDEE  ((GGOOVVTT..))  DDEESSPPIITTEE  AALLLL  TTHHEE  

BBLLEEAATTIINNGG  AABBOOUUTT  FFRREEEEDDOOMM..    HHEEAAVVYY  SSTTUUFFFF  AAYY  FFOOLLKKSS??    SSOO  WWHHAATT  NNOOWW??    IITT''SS  TTOOOO  LLAATTEE  FFOORR  AA  CCOOMMMMOONN  SSEENNSSEE  AAPPPPRROOAACCHH  BBEECCAAUUSSEE  TTHHAATT  

WWOOUULLDD  HHAAVVEE  PPRREEVVEENNTTEEDD  TTHHIISS  PPAANNIICC..    SSOO  WWEE  NNEEEEDD  TTOO  TTHHIINNKK  AAHHEEAADD..    WWHHAATT  IISS  TTHHEE  PPRROOGGNNOOSSIISS  FFOORR  YYOOUURR  BBUUSSIINNEESSSS??    WWHHAATT  IISS  YYOOUURR  

SSUURRVVIIVVAALL  PPLLAANN  AANNDD  EEXXIITT  SSTTRRAATTEEGGYY??    HHAAVVIINNGG  OONNEE  IISS  YYOOUURR  VVAACCCCIINNEE..    TTHHEE  AANNTTIIDDOOTTEE  FFOORR  FFEEAARR  IISS  KKNNOOWWLLEEDDGGEE..    FFAALLSSEE  EEVVIIDDEENNCCEE  

AAPPPPEEAARRNNGG  RREEAALL..        TTHHEE  BBAALLAANNCCEE  OOFF  TTHHIISS  BBUULLLLEETTIINN  IISS  AA  SSEERRIIEESS  OOFF  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  AANNDD  TTIIPPSS  OOFFFFEERREEDD  TTOO    BBOOTTHH  IINNDDIIVVIIDDUUAALLSS  &&  TTEEAAMMSS..  
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THANKS  THIS MONTH TO MARK MILLER, KERRY MAIDMENT, THE BLUE RIBBON TEAM, DEREK HOY & VU HUA  

TTIIPP::    BBee  ccaarreeffuull  hhooww  yyoouu  ttrreeaatt  yyoouurr  ppeeooppllee  dduurriinngg  aa  ccrriissiiss..    CCrriisseess  rreevveeaall  cchhaarraacctteerr..    LLiivveelliihhoooodd  aanndd  lliiffee  aarree  

iinntteeggrraatteedd  iinn  mmoorree  wwaayyss  tthhaann  ggrraammmmaarr..    YYoouu''llll  bbee  rreemmeemmbbeerreedd  ppoosstt  ccrriissiiss  bbyy  tthhee  wwaayy  yyoouu  ttrreeaatteedd  yyoouurr  

ppeeooppllee..    LLooww  mmoorraallee  iiss  ccoollllaatteerraall  hhaarrmm  wwhheenn  ccoorrppoorraattiioonnss  ccuullll..    TThhoossee  wwhhoo  ggeett  ppuunntteedd  nneevveerr  ffoorrggeett  aanndd  

tthhoossee  wwhhoo  rreemmaaiinn,,  nnooww  hhaavvee  aa  qquueessttiioonn  mmaarrkk..    DDoonn''tt  bbee  lliikkee  JJoosseeff  SSttaalliinn  wwhhoo  ccuulllleedd  tthhee  bbrraaiinnss  ttrruusstt  ooff  hhiiss  

mmiilliittaarryy  jjuusstt  bbeeffoorree  hhee  nneeeeddeedd  tthheemm..  AAnndd  yyoouu  wwiillll  aallwwaayyss  nneeeedd  ggoooodd  ppeeooppllee  bbuutt  yyoouu  wwoonn''tt  aattttrraacctt  

ffrreeeellaannccee  ggoooodd  ppeeooppllee  uunnlleessss  yyoouu  ccaann  ssuucccceeeedd  iinn  ssppiittee  ooff  cciirrccuummssttaanncceess  rraatthheerr  tthhaann  jjuusstt  bbeeccaauussee  ooff  tthheemm      

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN::    IIff  yyoouu''vvee  eevveerr  wwoonnddeerreedd  wwhhyy  iitt  wwaass  aa  bbaadd  iiddeeaa  ttoo  ccoonnddiittiioonn  oouurr  kkiiddss  tthhaatt  sshhoowwiinngg  uupp  wwaass  

wwoorrtthhyy  ooff  aa  ttrroopphhyy  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  hhaadd  mmoorree  mmeerriitt  tthhaann  vviiccttoorryy  --  ttaakkee  aa  llooookk  aarroouunndd..    II  ffoorreesseeee  mmoorree  hhaarrmm  

ffrroomm  tthhee  ffrreennzzyy  tthhaann  ffrroomm  tthhee  vviirruuss..    SSppaanniisshh  fflluu  kkiilllleedd  nneeaarrllyy  aa  hhuunnddrreedd  mmiilllliioonn  wwiitthh  aa  wwoorrlldd  wwaarr  oonn  eeiitthheerr  ssiiddee..    

WWee  wwiillll  ccoommee  oouutt  ooff  tthhiiss  ppeeooppllee!!    TThhee  qquueessttiioonn  ttoo  aasskk  ooff  yyoouurrsseellff  aanndd  yyoouurr  tteeaamm  iiss;;  wwhhaatt  hhaavvee  wwee  lleeaarrnneedd??      

TTIIPP::    TTaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  ddoowwnnttiimmee  ttoo  pprraaccttiiccee!!    UUnnddeerrssttaanndd  tthhaatt  nnoo  oonnee  eevveerr  wwoonn  aa  VVCC  oorr  PPuurrppllee  

HHeeaarrtt  aatt  bboooott  ccaammpp..    YYoouu  hhaavvee  ttoo  bbee  iinn  tthhee  ffiirriinngg  lliinnee  aanndd  wwee  aallll  aarree..    TThheessee  aarree  tthhee  ttiimmeess  tthhaatt  ddeeffiinnee  uuss..    

II''vvee  ssppookkeenn  ooff  tthhee  33  RR''ss  ooff  ccaarreeeerr  --  RReeppuuttaattiioonn,,  RRaannggee  ooff  IInnfflluueennccee  aanndd  RReewwaarrdd..    TThhee  ffiirrsstt  ttwwoo  aarree  yyoouurr  

iinnssuurraannccee  ppoolliicciieess  ffoorr  ttiimmeess  lliikkee  tthhiiss..    TThhee  tthhiirrdd  iiss  tthhee  oouuttccoommee..    OOKK  --  nnooww  tthheerree''ss  aa  44tthh..    RREESSIILLIIEENNCCEE..    TThhee  

mmoorree  yyoouu  pprraaccttiiccee,,  sspprriinngg  cclleeaann,,  dduusstt  ooffff  yyoouurr  ggoooodd  mmaannnneerrss,,  sshhiinnee  yyoouurr  sshhooeess,,  mmaakkee  yyoouurr  bbeedd    

tthhee  mmoorree  rreessiilliieenntt  yyoouu''llll  bbee..            ((  WWAATTCCHH  TTHHIISS  vviiddeeoo  aatt  hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==ppxxBBQQLLFFLLeeii7700    ))    

TTIIPP::    TTHHEE  ggrreeaatteesstt    rreettuurrnnss  oonn  iinnvveessttmmeennttss  yyoouu''llll  eevveerr  rreeaapp  aarree  oonn  tthhee  tthhiinnggss  yyoouu  

ddiidd  ffoorr  ffrreeee..    WWhhaatt  ssoorrtt  ooff  ggeessttuurreess  ddoo  yyoouu  ccuurrrreennttllyy  ooffffeerr  yyoouurr  ccuussttoommeerrss??  II''mm  nnoott  

ttaallkkiinngg  aabboouutt  fflloowweerrss  aanndd  cchhaammppaaggnnee..    TThheeyy''rree  mmeerreellyy  llaannddffiillll  aanndd  sseewweerraaggee  aa  

wweeeekk  llaatteerr..    TThheeyy  ddoonn''tt  eenndduurree..  TThhee  ccuussttoommeerrss  ffoorr  lliiffee  mmaannttrraass  wwee''rree  aallll  

pprreeaacchhiinngg  tthheessee  ddaayyss  aarree  aabboouutt  rreellaattiioonnsshhiippss  tthhaatt  nneeeedd  ttoo  eenndduurree..        II''mm  ttaallkkiinngg  

aabboouutt  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  hhoossppiittaalliittyy,,  ffoollllooww  uupp//tthhrroouugghh  aanndd  eevveerryytthhiinngg  iinn  bbeettwweeeenn..    

RRuullee  ooff  tthhuummbb::    HHoossppiittaalliittyy  ((HH))  iiss  aabboouutt  tthhee  ffiirrsstt  iimmpprreessssiioonn  ccrreeaatteedd..    FFoollllooww  UUpp  

((ffuu))  iiss  aabboouutt  tthhee  llaassttiinngg  iimmpprreessssiioonn  lleefftt..    IItt  nneeeeddss  ggeessttuurreess,,  pprroo--aaccttiivviittyy,,  ccoorrddiiaalliittyy  

aanndd  cchheemmiissttrryy  --  aanndd  aa  ddoouubbllee  ddoossee  ((22))..        WWhheenn  tthheeyy  wwoorrkk  ttooggeetthheerr,,  tthheeyy  ccrreeaattee  

tthhee  RReellaattiioonnsshhiipp  ((RR))    HHeerree''ss  yyoouurr  nneeww  ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn  ffoorrmmuullaa  ffoorr  ssuucccceessss..    

HHiirree  aaccccoorrddiinnggllyy  ffoorr  iitt..    TTrraaiinn  aaccccoorrddiinnggllyy  ffoorr  iitt..    RReewwaarrdd  aaccccoorrddiinnggllyy  wwhheenn  iitt  

wwoorrkkss  aanndd  ppuunniisshh  aaccccoorrddiinnggllyy  wwhheenn  iitt  ddooeessnn''tt..    DDOO  NNOOTT  TTOOLLEERRAATTEE  PPAARRTTNNEERRSS,,  

EEMMPPLLOOYYEEEESS  OORR  BBOOSSSSEESS  WWHHOO  AARREENN''TT  CCAAPPAABBLLEE  OOFF  IITT..    IIff  tthhee  ddaaiillyy  aaccttiioonnss  aanndd  

wwoorrddss  ooff  oouurr  tteeaammss  ddoonn''tt  mmaattcchh  tthhee  ffaacciilliittyy  oorr  bbrraanndd  oorr  vviissiioonn  ffoorr  tthhee  bbuussiinneessss,,  

tthhee  rreessuulltt  wwiillll  bbee  tthhaatt  tthhee  ffaacciilliittyy,,  bbrraanndd  aanndd  vviissiioonn;;    ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  ccoosstt  ooff  

mmaarrkkeettiinngg,,    wwiillll  bbee  wwaasstteedd..  WWoorrssee  --  iitt  iinnssuullttss  tthheessee  nnoottiioonnss  aanndd  aaffffeeccttss  ccuussttoommeerrss  

aatt  aa  gguutt  lleevveell..    TThhaatt''ss  tthhee  lleevveell  wwhheerree  ddeecciissiioonnss  aarree  mmaaddee..      LLeessss  $$  oonn  mmaarrkkeettiinngg!!    

MMoorree  $$  oonn  ttrraaiinniinngg  &&  iinncceennttiivveess  tthhaatt  rreewwaarrdd  tthhee  aaggeenntt  wwhhoo  ccaann  sshhooww  aanndd  ccrreeaattee  

llooyyaallttyy..              LLEETT''SS  CCRREEAATTEE  AA  NNEEWW  WWOORRLLDD  OORRDDEERR  BBAASSEEDD  OONN  SSTTAANNDDAARRDDSS  &&  WWIISSDDOOMM  

  

RELATIONSHIPS = RESILIENCE 
HHOOWW  LLOONNGG  AARREE  YYOOUURR  

CCUUSSTTOOMMEERRSS  OONN  HHOOLLDD  AANNDD  

WWHHAATT  AARREE  TTHHEEYY  LLIISSTTEENNIINNGG  

TTOO??    ""TTHHIISS  CCAALLLL  IISS  BBEEIINNGG  

RREECCOORRDDEEDD  FFOORR  TTRRAAIINNIINNGG  

PPUURRPPOOSSEESS""  RREEAALLLLYY??    HHOOWW  

MMAANNYY  MMAANNAAGGEERRSS  TTAAKKEE  TTHHEE  

TTIIMMEE  TTOO  HHEEAARR  AANNDD  PPRROOVVIIDDEE  

FFEEEEDDBBAACCKK??  LLEEAAVVEE  NNOOTTHHIINNGG  

TTOO  CCHHAANNCCEE  &&  YYOOUU''LLLL  GGRROOWW  

YOUR NEW CRM FORMULA 

DDAAZZEEDD  BBYY  DDAATTAA??  NNUUMMBBEEDD  BBYY  

NNUUMMBBEERRSS??    FFOORRGGEETT  YYOOUURR  

CCOOMMPPAARRIISSOONN  GGRROOUUPPSS,,  &&  

RREEFFUUSSEE  TTOO  BBEE  BBUUFFFFAALLOOEEDD  BBYY  

EEXXPPEERRTTSS  WWHHOO''VVEE  NNEEVVEERR  DDOONNEE  

WWHHAATT  YYOOUURR  PPEEOOPPLLEE  DDOO..    TTHHEE  

MMOOOODD  OOFF  YYOOUURR  TTEEAAMM  IISS  

YYOOUURR  CCUULLTTUURREE..    LLEEAADD  TTHHEEMM  !!  

PREPARED IN SELF ISOLATION 

FFIINNAALL  TTIIPP::    IIff  yyoouu''vvee  rreeaadd  tthhiiss  ffaarr,,  cchhaanncceess  aarree  yyoouu''rree  oonnee  ooff  mmyy  ppaarrtteerrss  --  eeiitthheerr  ccuurrrreenntt  oorr  ppaasstt..    CChhaanncceess  aarree  yyoouu''rree  nnoott  aa  

mmaannaaggeerr..    YYoouu  mmyy  ffrriieennddss,,  aarree  TTHHEE  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  ccoommmmuunniittyy..    YYoouu  aarree  tthhee  ''pprrooffeessssiioonnaall  

ccoonnvviinncceerrss''  tthhaatt  kkeeeepp  ccoonnssuummppttiioonn  ggooiinngg  iinn  ssppiittee  ooff  aallll  tthhee  cchhaalllleennggeess  tthhaatt  aa  mmaadd,,  ccrroowwddeedd  ccoonnssuummeerr  ffooccuusssseedd  mmaarrkkeett  

tthhrroowwss  aatt  yyoouu..    YYoouu  ppuutt  iinn  tthhee  mmaassssiivvee  hhoouurrss,,  yyoouu  hhaavvee  ttoo  lloovvee  oofftteenn  uunnpplleeaassaanntt  ppeeooppllee  ffoorreevveerr  oonn  aa  mmiinniimmuumm  ccoommmmiissssiioonn..  

YYoouu  ssaaccrriiffiiccee  mmuucchh..    TThheessee  cchhaalllleennggeess  wwiillll  ddeeffiinnee  yyoouu..    TThheessee  cchhaalllleennggeess  wwiillll  ggeett  yyoouu  nnoottiicceedd  iiff  yyoouu  ggrriitt  yyoouurr  tteeeetthh,,  pprraaccttiiccee  

yyoouurr  ccrraafftt,,  hhaavvee  ssoommee  ffuunn  aanndd  bbee  110000%%  ddeecceenntt..    YYoouu  aarree  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  ppeeooppllee  wwhhoo  wwaanntt  yyoouu  ttoo  wwiinn..    YYoouu  hhaavvee  tthhee  

wwoorrlldd''ss  bbeesstt  bbrraannddss,,  mmaaggnniiffiicceenntt  ffaammiillyy  oowwnneedd  bbuussiinneesssseess,,  ggrreeaatt  bboosssseess  wwhhoo  rreellyy  oonn  yyoouu    aanndd  yyoouu  hhaavvee  TTIIMMEE..  DDoonn''tt  wwaassttee  iitt  


