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IINN  TTHHEE  EEAARRLLYY  2200TTHH  CCEENNTTUURRYY,,  TTHHEERREE  WWAASS  AA  PPAARRTTIICCUULLAARR  SSPPEECCIIEESS  OOFF  PPEELLIICCAANN  LLIIVVIINNGG  AALLOONNGG  TTHHEE  

NNOORRTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAANN  CCOOAASSTT..      TTHHEEIIRR  NNUUMMBBEERRSS  PPRROOLLIIFFEERRAATTEEDD  TTHHAANNKKSS  TTOO  TTHHEE  TTHHRRIIVVIINNGG  FFIISSHHIINNGG  

IINNDDUUSSTTRRYY..    EEAACCHH  DDAAYY  TTHHEE  PPEELLIICCAANNSS  WWOOUULLDD  AAWWAAIITT  TTHHEE  TTRRAAWWLLEERRSS  AANNDD  GGRROOWW  FFAATT  OOFFFF  TTHHEE  FFIISSHH  

GGUUTTSS  TTHHAATT  TTHHEE  FFIISSHHEERRMMEENN  WWOOUULLDD  DDIISSCCAARRDD..    AALLOONNGG  CCAAMMEE  TTHHEE  GGRREEAATT  DDEEPPRREESSSSIIOONN  WWHHIICCHH  WWIIPPEEDD  

OOUUTT  TTHHEE  LLOOCCAALL  FFIISSHHIINNGG  IINNDDUUSSTTRRYY..    GGUUEESSSS  WWHHAATT  EELLSSEE  GGOOTT  WWIIPPEEDD  OOUUTT??    NNOOWWAADDAAYYSS,,  HHOOWW  AALLIIKKEE  

AARREE  WWEE  IINN  SSAALLEESS  AANNDD  SSEERRVVIICCEE  TTOO  TTHHEE  PPEELLIICCAANNSS??    HHAAVVEE  WWEE  LLOOSSTT  TTHHEE  IINNSSTTIINNCCTT  FFOORR  HHUUNNTTIINNGG  &&  TTHHEE  

WWIILLLL  TTOO  PPRROOSSPPEECCTT??    GGOOOODD  TTIIMMEESS  MMEEAANNSS  BBEEIINNGG  HHAANNDD  FFEEDD..  BBEEIINNGG  HHAANNDD  FFEEDD  CCAANN  MMAAKKEE  YYOOUU  SSOOFFTT..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

PREPARED IN SELF ISOLATION 

Jeez -  

it's quiet! 

Not like the old 

days boys 
 ..Bus hasn't 

arrived yet. 

YYeess  iinnddeeeedd;;  iitt''ss  nnoott  lliikkee  tthhee  oolldd  ddaayyss..    CCoommiinngg  oouutt  ooff  tthhee  ccoorroonnaa  vviirruuss  ffrreennzzyy  wwiillll  

rreeqquuiirree  tthhiinnkkiinngg  aanndd  bbeehhaavviioouurrss  tthhaatt  aarree  ddiiffffeerreenntt  ttoo  wwhhaatt  pprreevvaaiilleedd  ggooiinngg  iinn..    

TThhoommaass  JJeeffffeerrssoonn  oonnccee  ssaaiidd,,  ""TThhee  pprriiccee  ooff  ffrreeeeddoomm  iiss  eetteerrnnaall  vviiggiillaannccee..""  II''vvee  lloonngg  

ccoonntteennddeedd  aanndd    ssuuggggeesstt  hheerree  aaggaaiinn  nnooww  tthhaatt  iitt''ss  aallssoo  tthhee  pprriiccee  ooff  eexxcceelllleennccee..    

CCoonnssiiddeerr  tthhee  ooppppoossiittee  ooff  vviiggiillaannccee..    IItt''ss  ccoommppllaacceennccyy  --  oorr  wwoorrssee  aappaatthhyy..    SSoo,,  wwhheenn  

iiss  aa  ccoouunnttrryy  oorr  aa  ccoommppaannyy  oorr  aann  iinnddiivviidduuaall  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  bbeeccoommee  ccoommppllaacceenntt??    

TThhee  aannsswweerr  iiss  wwhheenn  tthheeyy''rree  ddooiinngg  ggrreeaatt!!    TThhee  ddaammaaggee  iiss  aallwwaayyss  ggrreeaatteerr  aatt  hhiigghh  

ssppeeeedd..      MMaarrkkeett  ccoorrrreeccttiioonnss,,  ffoorr  wwhhaatteevveerr  rreeaassoonnss  tthheeyy  ooccccuurr,,  ccaann  bbee  wwaakkeeuupp  ccaallllss  

iiff  oouurr  eeggooss  ccaann  ssttaanndd  iitt..    TThheeyy  ccaann  bbee  ooppppoorrttuunniittiieess,,  ffoorr  aass  tthheeyy  ssaayy  iinn  tthhee  sseerriiaallss,,  

wwhhaatteevveerr  ddooeessnn''tt  kkiillll  yyoouu  mmaakkeess  yyoouu  ssttrroonnggeerr!!  SSoo  hheerree''ss  ssoommee  tthhoouugghhttss  ttoo  ssuussttaaiinn  uuss  

FFOORR  TTEEAAMM  LLEEAADDEERRSS  

CCoommiinngg  oouutt  ooff  tthhee  ccoorroonnaa  ffrreennzzyy,,  yyoouu''llll  pprroobbaabbllyy  hhaavvee  aa  

ssmmaalllleerr  tteeaamm  tthhaann  yyoouu  ddiidd..    YYoouu''rree  bbeetttteerr  ooffff  uunnddeerrssttaaffffeedd  

tthhaann  wwrroonnggllyy  ssttaaffffeedd  ssoo  ddoonn''tt  ppaanniicc..  SSmmaalllleerr  tteeaammss  ccaann  bbee  

eelliittee..      TTaakkee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  rreebboooott  tthhee  mmuuttuuaallllyy  hheelldd  

vviissiioonn  tthhaatt  yyoouurr  tteeaamm  hhaass  ((oorr  sshhoouulldd  hhaavvee))  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree..    

MMaayybbee  iitt''ss  ttiimmee  ttoo  rreewwrriittee  tthhee  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt??    GGeett  

eevveerryyoonnee  ffrroomm  tthhee  CCEEOO  ttoo  tthhee  cclleeaanneerr  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  tthheeiirr  

tthhoouugghhttss  iinnttoo  wwhhaatt  tthheeyy  ppeerrcceeiivvee  tthhee  bbuussiinneessss  mmooddeell  

sshhoouulldd  llooookk  lliikkee..    FFrroomm  tthhee  pprroocceesssseess  ttoo  tthhee  ddaaiillyy  

bbeehhaavviioouurrss  tthhaatt  iimmppaacctt  ccuussttoommeerrss  aanndd  rreessuullttss..    MMaakkee  ssuurree  

eevveerryytthhiinngg  rreefflleeccttss  tthhee  sseennttiimmeenntt  ooff  tthhee  vviissiioonn..    TThheenn  hhoolldd  

eevveerryyoonnee  aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  bbeehhaavvee  iinn  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  tthhaatt  

vviissiioonn..    YYoouu''vvee  jjuusstt  ccrreeaatteedd  ccuullttuurree..  TThhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheeyy  

ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  iitt  mmaakkeess  iitt  eeaassiieerr..    EEaassiieerr  ttoo  mmeeaassuurree,,  eeaassiieerr  

ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  eeaassiieerr  ttoo  eevvoollvvee..      KKnnooww  wwiitthhoouutt  qquueessttiioonn  

wwhhaatt  mmoottiivvaatteess  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  ttoo  wwoorrkk  --  nnoott  hhooww  wweellll  tthheeyy  

wwoorrkk  bbuutt  wwhhyy  tthheeyy  ddoo..    TThhiiss  mmaakkeess  rreemmuunneerraattiioonn  mmoorree  

rreelleevvaanntt  aanndd  tthheerreeffoorree  eeffffeeccttiivvee,,  wwiitthhoouutt  nneecceessssaarriillyy  

nneeeeddiinngg  ttoo  ssppeenndd  mmoorree..    UUnnddeerrssttaanndd  wwiitthhoouutt  ddoouubbtt,,  tthhee  

rroollee  tthhaatt  mmoorraallee  ppllaayyss..    IIff  yyoouurr  tteeaamm  ppeerrcceeiivveess  tthhaatt  tthheeyy  

aarree  yyoouurr  pprriioorriittyy,,  iiff  yyoouu''rree  ffrriieennddllyy  aanndd  uuppbbeeaatt,,  iiff  yyoouu''rree  

aavvaaiillaabbllee,,  iiff  yyoouu  rreemmeemmbbeerr  wwhheerree  yyoouu  ccaammee  ffrroomm  aanndd  

uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ddiiggnniittyy  ooff  tthhee  pprrooffeessssiioonn,,  yyoouu  wwiillll  bbeeccoommee  

tthhee  bbeeaaccoonn  ffoorr  tthhee  bbeesstt  ffrreeee  aaggeennttss  iinn  tthhee  mmaarrkkeettppllaaccee  

aanndd  yyoouu  wwiillll  rreettaaiinn  tthhee  bbrraaiinnss  ttrruusstt  ooff  yyoouurr  tteeaamm..    AAnndd  yyoouurr  

RREEAALL  bboossss,,  tthhee  ccuussttoommeerr,,  wwiillll  rreettaaiinn  yyoouu  aanndd  yyoouurr  bbrraanndd  

mmoorree  oofftteenn..    MMIIDDDDLLEE  MMAANNAAGGEERRSS,,  yyoouu  aarree  ssoo  vviittaall  ttoo  oouurr  

NNaattiioonnaall  hheeaalltthh..    YYoouu  aarree  tthhee  ccuussttooddiiaannss  ooff  oouurr  rreeppuuttaattiioonnss  

aanndd  rroollee  mmooddeellss  ffoorr  yyoouurr  ppeeooppllee..    MMoorree  ppoowweerr  ttoo  yyoouu!!      

FFOORR  SSAALLEESS  &&  SSEERRVVIICCEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLSS  

CCoommiinngg  oouutt  ooff  tthhee  ccoorroonnaa  ffrreennzzyy,,  bbrraannddss  aanndd  ccoorrppoorraattiioonnss  

wwiillll  rree  eexxaammiinnee  tthhee  mmeettrriiccss  tthhaatt  ccrreeaattee  ccuussttoommeerr  llooyyaallttyy..  

TThhaatt''ss  ffaaiirr  eennoouugghh  ttoooo..    FFoorr  aa  ssttaarrtt,,  iitt''ss  aallwwaayyss  bbeeeenn  

cchheeaappeerr  ttoo  rreettaaiinn  ccuussttoommeerrss  tthhaann  ttoo  ffiinndd  tthheemm..    

AAddddiittiioonnaallllyy,,  bbuussiinneessss  oowwnneerrss  aanndd  tthhee  mmaannaaggeerrss  tthheeyy  

eennttrruusstt  ttoo  ddrriivvee  tthheeiirr  vviissiioonnss  aanndd  hheerraalldd  tthheeiirr  bbrraannddss,,  

ddeesseerrvvee  aa  ''  rreecceeiipptt''  ffoorr  tthhee  mmoonneeyy  tthheeyy  ssppeenndd  oonn  ccrreeaattiinngg  

bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeennttss  aanndd  rreessoouurrcciinngg  ooppppoorrttuunniittiieess..      EEvveerryy  

ttiimmee  tthhee  ""  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  wwhheeeell""    iiss  rree--iinnvveenntteedd,,  iitt  ggooeess  

bbaacckk  ttoo  tthhee  nnoottiioonnss  ooff  gguueessttss,,  ccoouurrtteessyy,,  eexxppeerrttiissee,,  eetthhiiccss,,  

ttrraannssppaarreennccyy,,  rreessppeecctt  aanndd  aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt..    TThhaatt  ttoooo  iiss  

ffaaiirr  eennoouugghh  bbuutt  iitt''ss  nnoott  nneeww..    SSoo  wwhhyy  iissnn''tt  iitt  mmoorree  ccoommmmoonn??      

YYoouurr  ffuuttuurree  rreelliieess  oonn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  

ggrroowwtthh  ooff  iinntteerrppeerrssoonnaall  sskkiillllss  tthhaatt  ccaauussee  rreellaattiioonnsshhiippss  ttoo  

iiggnniittee  aanndd  ttoo  llaasstt..      FFoorr  tthhaatt  yyoouu  nneeeedd  ttoo  bbee  ccoonnvviinncciinngg..    TToo  

bbee  ccoonnvviinncciinngg,,  ffiirrsstt  yyoouu  nneeeedd  ttoo  bbee  ccoonnvviinncceedd..    IIff  yyoouu''rree  

pprroouudd  ooff  yyoouurr  pprrooffeessssiioonn,,  tthhee  bbrraanndd,,  tthhee  ccoommppaannyy  aanndd  tthhee  

pprriiccee,,  yyoouu  wwiillll  ttrraannssffeerr  tthhoossee  ffeeeelliinnggss;;    wwhhiicchh  II''dd  aarrgguuee  iiss  

wwhhaatt  sseelllliinngg  iiss..    RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  rroouuttiinnee  iiss  yyoouurr  eenneemmyy  

bbeeccaauussee  iitt  ttaakkeess  tthhee  eeddggee  ooffff  yyoouurr  sswwoorrdd..    WWhheenn  yyoouu''rree  

sshhaarrpp,,  yyoouu''llll  ppoorrttrraayy  vvaalluuee  aanndd  vvaalluuee  bbeeaattss  pprriiccee  eevveerryy  

ttiimmee..    TThhiiss  iiss  wwhhyy  tthhee  hhaappppiieesstt  ccuussttoommeerrss  tteenndd  ttoo  bbee  tthhee  

oonneess  wwhhoo  ssppeenntt  tthhee  mmoosstt  wwhhiillsstt  tthhee  oonneess  tthhaatt  hhaauunntt  yyoouu  

wweerree  tthhee  hhaagggglleerrss..    BBee  aa  ggoooodd  nneeggoottiiaattoorr  bbuutt  ddoonn''tt  bbee  

ffoooolleedd  iinnttoo  bbeelliieevviinngg  tthhaatt  nneeggoottiiaattiinngg  iiss  wwhhaatt  sseelllliinngg  iiss..    

NNeeggoottiiaattiinngg  oonnllyy  hhaappppeennss  wwhheenn  iinnssuuffffiicciieenntt  vvaalluuee  wwaass  

sseeeenn  iinn  tthhee  pprrooppoossaall..    SSAALLEESS  PPEEOOPPLLEE  &&  SSEERRVVIICCEE  AAGGEENNTTSS,,  

yyoouu  aarree  oouurr  lliiffeebblloooodd  &&  tthhee  ffuuttuurree..    TThheerree  aarree  nnoo  bbeeaannss  ttoo  

ccoouunntt  uunnlleessss  yyoouu''rree  ggaatthheerriinngg  tthheemm..    MMoorree  ppoowweerr  ttoo  yyoouu!!      

AA  FFLLUU  SSHHOOTT  IISS  AA  SSMMAALLLL  DDOOSSEE  OOFF  TTHHEE  FFLLUU,,  MMEEAANNTT  TTOO  PPRROOGGRRAAMM  YYOOUURR  BBOODDYY  IINNTTOO  RREESSIISSTTIINNGG  

AA  LLAARRGGEE  DDOOSSEE..    PPEERRHHAAPPSS  TTHHEE  LLOOCCKKDDOOWWNN  IISS  AA  SSMMAALLLL  DDOOSSEE  OOFF  WWHHAATT  OOUURR  GGRREEAATT  GGRRAANNDD  

PPAARREENNTTSS  WWEENNTT  TTHHRROOUUGGHH  IINN  TTHHEE  WWOORRLLDD  WWIIDDEE  DDEEPPRREESSSSIIOONN..    AASS  TTHHEE  PPEERRSSIIAANN  AADDAAGGEE  GGOOEESS,,  

""  TTHHIISS  TTOOOO  SSHHAALLLL  PPAASSSS""    AANNDD  IITT  WWIILLLL..    TTHHOOSSEE  WWHHOO  SSUURRVVIIVVEE  WWIILLLL  BBEE  MMOORREE  CCHHOOOOSSYY,,  MMOORREE  

DDIISSCCRRIIMMIINNAATTIINNGG..  DDOONN''TT  BBEE  FFOOOOLLEEDD  IINNTTOO  BBEELLIIEEVVIINNGG  TTHHAATT  DDIISSCCRRIIMMIINNAATTIIOONN  IISS  BBAADD..    

CCOONNSSIIDDEERR  TTHHEE  OOPPPPOOSSIITTEE..    WWHHEENN  IISS  IITT  EEVVEERR  GGOOOODD  TTOO  BBEE  IINNDDIISSCCRRIIMMIINNAATTEE??  

ONE DAY 
OR  

DAY 1? 
THAT IS THE 

QUESTION 


