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IINN  AA  RREECCEENNTT  BBLLOOGG,,  II  MMAADDEE  AA  RREEMMAARRKK  TTHHAATT  RREESSOONNAATTEEDD  WWIITTHH  MMAANNYY  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLSS..    ''TTHHEE  BBEESSTT  NNEEGGOOTTIIAATTOORRSS  

AARREE  TTHHEE  OONNEESS  WWHHOO  DDOONN''TT  NNEEEEDD  TTOO''..    GGIIVVEENN  TTHHAATT  NNEEGGOOTTIIAATTIIOONN  RREESSUULLTTSS  IINN  MMOOVVIINNGG  FFRROOMM  TTHHEE  AASSKKIINNGG  PPRRIICCEE  

TTOO  OONNEE  TTHHAATT  MMOORREE  SSUUIITTSS  TTHHEE  SSEELLLLEERR''SS  SSIITTUUAATTIIOONN,,  AALLWWAAYYSS  MMEEAANNSS  AA  RREEDDUUCCEEDD  PPRROOFFIITT  MMAARRGGIINN..    TTHHEERREEFFOORREE,,  

TTHHEE  SSAALLEESS  PPRROO  WWHHOO  RREETTAAIINNSS  TTHHEE  MMOOSSTT  PPRROOFFIITT  IISS  IINN  MMYY  BBOOOOKK,,  TTHHEE  BBEESSTT  SSAALLEESSPPEERRSSOONN..    FFRRIINNGGEE  BBEENNEEFFIITT::  HHEE  OORR  

SSHHEE  EENNDDSS  UUPP  WWIITTHH  AA  VVEERRYY  HHAAPPPPYY  CCUUSSTTOOMMEERR  AANNDD  AA  WWAALLKKIINNGG  BBIILLLLBBOOAARRDD  FFOORR  TTHHEE  BBRRAANNDD  AANNDD  OOUUTTLLEETT..    PPLLUUSS,,  

WWEE  AALLLL  KKNNOOWW  TTHHAATT  TTHHEE  CCUUSSTTOOMMEERR  WWHHOO  HHAAGGGGLLEESS  TTHHEE  MMOOSSTT  WWIILLLL  BBEE  YYOOUURR  WWOORRSSTT  NNIIGGHHTTMMAARREE  PPOOSSTT  

DDEELLIIVVEERRYY..    TTHHEE  RREEAASSOONN  IISS  SSIIMMPPLLEE..    IINN  AA  WWOORRDD  --  ""VVAALLUUEE..""  OORR  LLAACCKK  TTHHEERREEOOFF..    WWHHEENN  $$11  MMOORREE  VVAALLUUEE  IISS  SSHHOOWWNN  

TTHHAANN  TTHHEE  AASSKKIINNGG  PPRRIICCEE,,  TTHHEE  CCUUSSTTOOMMEERR  WWIILLLL  PPAAYY  TTHHEE  AASSKKIINNGG  PPRRIICCEE..    HHOOWW  DDOO  II  KKNNOOWW  TTHHIISS??    TTHHEERREE  WWOOUULLDD  

BBEE  NNOO  MMAARRKKEETT  FFOORR  PPRRAADDAA,,  RROOLLEEXX,,  BBEENNTTLLEEYY,,  LLOOUUIISS  VVUUIITTOONN  OORR  AA  HHOOSSTT  OOFF  OOTTHHEERRSS  IIFF  TTHHIISS  WWEERREE  NNOOTT  SSOO..    

VVAALLUUEE  TTRRUUMMPPSS  PPRRIICCEE..    WWAANNTT  TTRRUUMMPPSS  NNEEEEDD..    NNOOBBOODDYY  NNEEEEDDSS  TTHHEESSEE  AAMMAAZZIINNGG  BBRRAANNDDSS..    TTHHEEYY  AARREE  

AASSPPIIRRAATTIIOONNAALL..  TTHHEEYY  AAPPPPEEAALL  TTOO  EEGGOOSS  AANNDD  TTHHEE  PPRRIICCEE  TTAAGGSS  CCOONNTTRRIIBBUUTTEE  TTOO  TTHHAATT  AASS  MMUUCCHH  AASS  TTHHEE  AAEESSTTHHEETTIICCSS  

DDOO..    TTHHEE  EEMMOOTTIIOONNAALL  GGRRAAVVIITTAASS  OOFF  TTHHEE  NNOOTTIIOONNSS  OOFF  WWAANNTT  AANNDD  VVAALLUUEE  CCAANNNNOOTT  BBEE  OOVVEERR  SSTTRREESSSSEEDD..    IINN  TTHHEE  

NNEEWW  FFIISSCCAALL  YYEEAARR,,  WWIITTHH  SSTTOOCCKKSS  LLOOWW  AANNDD  SSTTOOCCKK  MMAARRKKEETTSS  LLOOWWEERR,,  IINN  TTHHEE  AAFFTTEERRMMAATTHH  OOFF  CCOORROONNAA,,  WWEE  WWIILLLL  

AALLLL  NNEEEEDD  TTOO  RREE--EEVVAALLUUAATTEE  TTHHEE  VVAALLUUEE  WWEE,,  AASS  SSAALLEESS,,  SSEERRVVIICCEE  OORR  HHOOSSPPIITTAALLIITTYY  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLSS,,  OOFFFFEERR  OOUURR  

CCUUSSTTOOMMEERRSS  IINN  TTHHEE  IIMMMMEEDDIIAATTEE  AANNDD  LLOONNGG  TTEERRMM..  IIFF  AANNYYTTHHIINNGG,,  IINNTTEERRPPEERRSSOONNAALL  SSKKIILLLLSS  WWIILLLL  BBEE  MMOORREE  

IIMMPPOORRAANNTT  --  EEVVEENN  IIFF  TTHHEE  SSOOUURRCCEE  OOFF  TTHHEE  IINNQQUUIIRRYY  IISS  LLEESSSS  PPEERRSSOONNAALL..    TTHHEE  RREESSTT  OOFF  TTHHIISS  PPAAGGEE,,  II''LLLL  DDEEVVOOTTEE  TTOO  

TTHHOOUUGGHHTTSS  OONN  HHOOWW  TTOO  MMAAXXIIMMIISSEE  TTHHEE  VVAALLUUEE,,  WWHHIICCHH  IISS  AA  PPEERRCCEEPPTTIIOONN,,  VVEERRSSUUSS  TTHHEE  RREEAALLIITTYY  OOFF  TTHHEE  RR..RR..  PPRRIICCEE..      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

Marking time allows the group 

to assure they are in harmony 

and alignment.  That's culture 

right there!  Things get messy 

without it 

TToo  tthhee  lleefftt  iiss  aa  ssttrruuccttuurreedd  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  vveenneerraabbllee  oolldd  ''rrooaadd  ttoo  tthhee  ssaallee''..    MMyy  pprroobblleemm  wwiitthh  aa  ttrraaddiittiioonnaall  

rrooaadd  ttoo  aa  ssaallee  iiss  tthhaatt  ccoommmmiittmmeenntt  ccoommeess  iinn  wwaayy  ttoooo  llaattee..    UUssuuaallllyy  aafftteerr  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  pphhaassee..    YYoouu  

nneeeedd  ttoo  ggaaiinn  ccoommmmiittmmeenntt  iinnccrreemmeennttaallllyy  aanndd  bbeeffoorree  yyoouu  mmaakkee  iitt;;  iiff  yyoouu''rree  iinn  tthhee  ccoonnvviinncciinngg  bbuussiinneessss..  

TThhaatt  ssttaarrttss  wwiitthh  tthhee  ''hheelllloo''..        TTeellll  mmee  oonnee  ppaarrttnneerrsshhiipp  tthhaatt  llaassttss  wwhheenn  oonnllyy  oonnee  ppaarrttnneerr  ccoommmmiittss  ttoo  iitt..      IIff  

yyoouu  ggaaiinn  ccoommmmiittmmeenntt  pprriioorr  ttoo  mmaakkiinngg  iitt,,  yyoouu''llll  nneevveerr  bbee  gguuiillttyy  ooff  sseerrvviinngg..    SSeerrvvaannttss  aarree  nneevveerr  iinn  ccoonnttrrooll..  

TThheeiirr  eexxppeerrttiissee  iiss  rreewwaarrddeedd  wwiitthh  ttiippss  iinnsstteeaadd  ooff  ccoommmmiissssiioonnss  aanndd  tthheeyy  oofftteenn  lloossee  ttoo  ssoommeeoonnee  eellssee  wwiitthh  aa  

sshhaarrppeerr  ppeenncciill  oorr  mmoorree  ssttrraatteeggiicc  aapppprrooaacchh..    SSeerrvviiccee  pprrooss  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  ccaann  iinnvvooiiccee  ffoorr  tthheeiirr  

eexxppeerrttiissee..      TThhee  ddiiffffeerreennccee  iiss  ssoo  ssuubbttllee,,  tthhee  ssaalleessppeerrssoonn  oofftteenn  ddooeessnn''tt  eevveenn  nnoottiiccee  wwhheenn  hhee  oorr  sshhee  ccrroosssseess  

tthhee  ffiinnee  lliinnee..  TTIIPP::  AAss  aa  rruullee  ooff  tthhuummbb,,  iiff  yyoouu''rree  aasskkiinngg  qquueessttiioonnss,,  yyoouu''rree  sseelllliinngg..    IIff  yyoouu''rree  mmaakkiinngg  ssttaatteemmeennttss,,  

yyoouu''rree  sseerrvviinngg..    QQuueessttiioonnss  kkeeeepp  yyoouu  iinn  ccoonnttrrooll,,  rreelleevvaanntt,,    aanndd  iinntteerreessttiinngg  bbeeccaauussee  yyoouu''rree  iinntteerreesstteedd..      DDoo  

oorr  ssaayy  aannyytthhiinngg  dduurriinngg  tthhee  ccoonnssuullttaattiioonn  tthhaatt  ffeeeellss  lliikkee  ''bbuussiinneessss''  aanndd  tthheenn  iitt''llll  bbee    bbuussiinneessss  ttiimmee..    TTIIPP::    TTrryy  ttoo  

aavvooiidd  ffoorrmmaall  ssttaattiioonneerryy,,  ddaattaa  eennttrryy  eettcc  ((eevveenn  aatt  tthhee  rriisskk  ooff  ddoouubbllee  hhaannddlliinngg  ))  bbeeccaauussee  yyoouurr  pprroossppeecctt  wwiillll  

sseennssee  iitt  aanndd  bbeeccoommee  ddeeffeennssiivvee  --  mmaayybbee  iimmppeerrcceeppttiivveellyy..        TThhee  mmoorree  iinnffoorrmmaall  iitt  iiss,,  tthhee  mmoorree  yyoouu''llll  lleeaarrnn..      

CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN::    TThhee  ggoooodd  nneewwss  iiss  tthhaatt  yyoouurr  pprroossppeecctt  hhaass  mmaaddee  aa  ccoommmmiittmmeenntt  bbeeffoorree  yyoouu  nneeeedd  ttoo  aannyywwaayy..    TThhaatt''ss  wwhhyy  

tthheeyy  aarree  iinn  yyoouurr  sshhoowwrroooomm  oorr  oonn  tthhee  pphhoonnee  oorr  ccoommppuutteerr..    TThhee  mmoorree  ttiimmee  yyoouu  ssppeenndd  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn,,  tthhee  lleessss  ttiimmee  yyoouu''llll  

ssppeenndd  nneeggoottiiaattiinngg  --  eessppeecciiaallllyy  iiff  eevveerryytthhiinngg  yyoouu  ccoovveerreedd  iinn  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  pphhaassee  wwaass  rreelleevvaanntt,,  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  aaggrreeeedd  

ttoo..    MMiissss  oonnee  ooff  tthheessee  tthhrreeee  --  aannyy  oonnee,,  aanndd  yyoouu''llll  bbee  bbaattttlliinngg  tthhee  ""II  wwaanntt  ttoo  tthhiinnkk  aabboouutt  iitt""  bbrriiggaaddee..    TThhaatt''ss  ffaaiilluurree  aanndd  

nneeggoottiiaattiioonn  wwiillll  nnooww  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ssuurrvviivvee  --  aatt  aa  ccoosstt..      TTIIPP::    MMaakkee  ssuurree  aa  mmaannaaggeerr  oorr  aauutthhoorriittyy  ffiigguurree  iiss  iinnttrroodduucceedd  

BBEEFFOORREE  yyoouu  ttrraannssiittiioonn  ttoo  pprreesseennttaattiioonn..    TThhiiss  iiss  hhoossppiittaalliittyy  aanndd  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhaatt  tthheerree  iiss  aann  aauutthhoorriittyy  bbeeyyoonndd  yyoouu,,  tthhaatt  mmaayy  

nneeeedd  ttoo  bbee  ccooooppeerraatteedd  wwiitthh  aatt  ssoommee  ppooiinntt..    TThhee  llaatteerr  yyoouu  iinnttrroodduuccee  aa  mmaannaaggeerr,,  tthhee  mmoorree  lliikkee  pprreessssuurree  oorr  ddeessppeerraattiioonn  iitt  

wwiillll  sseeeemm..      AAllllooww  tthhee  aannsswweerrss  ttoo  yyoouurr  qquueessttiioonnss  ttoo  ttuurrnn  iinnttoo  ccoonnvveerrssaattiioonnss..    CCoonnvveerrssaattiioonnss  sseellddoomm  iiff  eevveerr    ffeeeell  lliikkee  bbuussiinneessss..  

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN::    DDuurriinngg  ccoonnssuullttaattiioonn,,  yyoouu  aanndd  yyoouurr  oouuttlleett  wweerree  ffoorr  ssaallee..    NNooww  yyoouurr  pprroodduucctt  iiss..    NNeevveerr  ttrraannssiittiioonn  ttoo  tthhiiss  pphhaassee  

wwiitthhoouutt  ccoommmmiittmmeenntt,,  bbeeccaauussee  aalliiggnniinngg  wwhhaatt  yyoouu  pprreesseenntt  wwiitthh  wwhhaatt  yyoouu  lleeaarrnneedd,,  iiss  ppeerrssuuaassiivvee  aanndd  eennhhaanncceess  wwaanntt  aanndd  

vvaalluuee..    HHeerree''ss  yyoouurr  cchhaannccee  ttoo  ggaaiinn  tthhaatt  iinnccrreemmeennttaall  ccoommmmiittmmeenntt  II  mmeennttiioonneedd..    TTIIPP..    AAss  yyoouu''rree  aalliiggnniinngg  wwhhaatt  yyoouu  sshhooww  wwiitthh  

wwhhaatt  yyoouu  lleeaarrnneedd,,  ggaaiinn  iimmpprreessssiioonnss  aanndd  aaggrreeeemmeennttss  tthhaatt  cceemmeenntt  tthhee  rreelleevvaannccee  aanndd  vvaalluuee  ooff    tthheemm..    TThhiiss  rreessuullttss  iinn  ''yyeesseess''..    

AAffffiirrmmaattiivveess  aarree  ccoommmmiittmmeennttss..    GGeett  pplleennttyy  nnooww..    YYoouu''llll  oonnllyy  nneeeedd  oonnee  llaatteerr..    IIff  yyoouu  ggeett  aa  ""nnoo"",,  ddoonn''tt  pplloouugghh  oonn..    FFiixx  iitt  ffiirrsstt..      

CCOONNCCLLUUDDEE::  OOnnccee  yyoouu  ttrraannssiittiioonn  iinnttoo  CCOONNCCLLUUDDEE,,  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  ccrreeaattee  vvaalluuee  aanndd  wwaanntt  iiss  ddoonnee..    AAnnyy  aatttteemmpptt  ttoo  ccrreeaattee  

eeiitthheerr  nnooww,,  wwiillll  bbee  ppeerrcceeiivveedd  aass  ddeessppeerraattiioonn  oorr  pprreessssuurree..    IInnttrroodduucciinngg  aa  mmaannaaggeerr  aatt  tthhiiss  ppooiinntt  wwiillll  oonnllyy  aadddd  ttoo  tthhee  ppaaiinn..      

IItt''ss  cchheeeessyy  aanndd  ssmmeellllss  lliikkee  yyoouu''rree  sseennddiinngg  ffoorr  bbaacckkuupp..  TThheeyy  sshhoouulldd  hhaavvee  mmeett  tthhee  mmaannaaggeerr  aass  ssuuggggeesstteedd  aabboovvee..    IIff  yyoouu  ddoo  

nneeeedd  aa  mmaannaaggeerr,,  ggeett  hhiimm  oorr  hheerr  ttoo  ccoommee  ttoo  yyoouu..    MMaannaaggeerrss  uunnddeerrssttaanndd  ((oorr  sshhoouulldd))  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnootthhiinngg  iinn  tthheeiirr  ddaayy  mmoorree  

iimmppoorrttaanntt  tthhaann  tthhee  ccuussttoommeerr  iinn  tthhee  ssttoorree  oorr  sshhoowwrroooomm  rriigghhtt  nnooww..    BBaacckk  aanndd  ffoorrtthh  ddeessttrrooyyss  mmoommeennttuumm  aanndd  ccrreeddiibbiilliittyy..      TTIIPP::    

NNeeggoottiiaattiinngg  cchhiieeffllyy  hhaappppeennss  oovveerr  pprriiccee..    CCoonnffrroonntt  yyoouurr  pprroossppeecctt  wwiitthh  tthhee  pprriiccee  rriigghhtt  ffrroomm  tthhee  oouuttsseett  aanndd  bbee  pprroouudd  ooff  iitt..    

BBrriinngg  iitt  uupp..    CChhaanncceess  aarree  tthheeyy  kknnooww  iitt  aannyywwaayy  aanndd  ssiimmppllyy  wwaanntt  aa  ssoolluuttiioonn  tthhaatt  yyoouu  aass  tthhee  aaggeenntt,,  ccaann  pprroovviiddee..    DDoonn''tt  bbee  

ssccaarreedd..    YYoouu''vvee  eeaarrnneedd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aann  oouuttccoommee..    TTrryy  ssppeennddiinngg  hhaallff  aa  ddaayy  wwiitthh  aa  llaawwyyeerr  oorr  ddooccttoorr  ffoorr  ffrreeee..    FFIINNAALL  TTIIPPSS  FFOORR  

NNOOWW::    BBee  pprreeppaarreedd  aanndd  bbee  pprroouudd..    AA  llaacckk  ooff  pprreeppaarreeddnneessss  oorr  pprriiddee  wwiillll  aallwwaayyss  ttuurrnn  pprroossppeeccttss  iinnttoo  ssuussppeeccttss..        

  
THANKS THIS MONTH GO TO JOHN DOOLAN, MATT SHINE, DEREK HOY & CONGRATS TO RYAN NOYES & DEREK KLETTE 


