
 

  

  

  

  

  

OONN  TTHHEE  EEVVEE  OONN  AANNOOTTHHEERR  NNEEWW  FFIINNAANNCCIIAALL  YYEEAARR,,  TTHHEE  DDYYNNAAMMIICC  OOFF  SSOOCCIIEETTYY  GGEENNEERRAALLLLYY  AANNDD  

BBUUSSIINNEESSSS  SSPPEECCIIFFIICCAALLLLYY,,  HHAASS  NNEEVVEERR  BBEEEENN  MMOORREE  UUNNCCEERRTTAAIINN..      WWHHAATT  WWEE  AACCHHIIEEVVEE  AASS  TTEEAAMMSS  WWIILLLL  

IINNCCRREEAASSIINNGGLLYY  RREELLYY  OONN  WWHHAATT  WWEE  AARREE  WWIILLLLIINNGG  TTOO  DDOO  AASS  IINNDDIIVVIIDDUUAALLSS..        TTHHEE  RREEAASSOONN  IISS  TTHHAATT  AASS  

TTHHEE  WWOORRLLDD  GGRROOWWSS  ''SSMMAALLLLEERR''  TTHHAANNKKSS  TTOO  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY,,  IINNDDIIVVIIDDUUAALLSS  AARREE  

GGRROOWWIINNGG  MMOORREE  IISSOOLLAATTEEDD..      VVIITTAALL  BBUUSSIINNEESSSS,,  SSOOCCIIAALL  AANNDD  LLIIFFEE  DDEECCIISSIIOONNSS  AARREE  IINNCCRREEAASSIINNGGLLYY  

BBEEIINNGG  MMAADDEE  EEXXCCLLUUSSIIVVEE  OOFF  AA  PPHHYYSSIICCAALL  EENNCCOOUUNNTTEERR..      WWHHIILLSSTT  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  EENNTTIITTIIEESS  LLIIKKEE  CCOOUUNNTTRRIIEESS,,  

CCOOMMPPAANNIIEESS,,  TTEEAAMMSS  AANNDD  EEVVEENN  FFAAMMIILLIIEESS  UUSSUUAALLLLYY  SSHHAARREE  MMUUTTUUAALL  VVIISSIIOONNSS  FFOORR  TTHHEEIIRR  FFUUTTUURREESS,,  

RREESSUULLTTSS  OOFFTTEENN  BBOOIILL  DDOOWWNN  TTOO  TTHHEE  EEXXAAMMPPLLEESS  SSEETT  AANNDD  TTHHEE  AACCTTIIOONNSS  TTAAKKEENN  BBYY    IINNDDIIVVIIDDUUAALLSS  WWIITTHHIINN  

TTHHOOSSEE  CCOOLLLLEECCTTIIVVEESS..        SSOO,,  AASS  TTHHEE  NNEEWW  FFIISSCCAALL  YYEEAARR  BBEECCKKOONNSS,,  HHEERREE  IISS  SSOOMMEE  SSTTUUFFFF  TTOO  CCOONNSSIIDDEERR    
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SSTTUUFFFF  

JJFFKK  mmaaddee  aa  ggrreeaatt  ppooiinntt  wwhheenn,,  iinn  aa  ffaammoouuss  ssppeeeecchh  hhee  ssaaiidd,,  ““AAsskk  nnoott  wwhhaatt  yyoouurr  ccoouunnttrryy  ccaann  ddoo  ffoorr  yyoouu;;  aasskk  

wwhhaatt  yyoouu  ccaann  ddoo  ffoorr  yyoouurr  ccoouunnttrryy..””    RRaatthheerr  tthhaann  eexxppeecctt  tthhee  oorrggaanniissaattiioonn  ((ccoouunnttrryy,,  ccoommppaannyy,,  tteeaamm  oorr  ffaammiillyy))  

ttoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ssttaannddaarrdd  yyoouu  lliivvee  aanndd//oorr  wwoorrkk  aatt;;    bbee  iitt  eedduuccaattiioonn,,  wweeaalltthh,,  cchhaarraacctteerr  oorr  hheeaalltthh,,  hhooww  

aabboouutt  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  iitt  yyoouurrsseellff..      PPeeooppllee  wwhhoo  ddoo  tthhiiss,,  sseett  eexxaammpplleess..    TThhaatt  iiss  lleeaaddeerrsshhiipp  rriigghhtt  tthheerree!!      IIrroonniiccaallllyy,,  

ppeeooppllee  wwiitthh  iinniittiiaattiivvee  ((ccaappaabbllee  ooff  ccoommmmeenncceemmeenntt))  eenndd  uupp  rruunnnniinngg  ccoouunnttrriieess,,  ccoommppaanniieess,,  tteeaammss  aanndd  ffaammiilliieess..      

SSoo,,  iinn  tthhee  NNeeww  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr,,  bbeewwaarree  ooff  wwhhaatt  ffeeeellss  ccoommffoorrttaabbllee,,  ssaaffee,,  eeaassyy  oorr  ccoonnvveenniieenntt..      IItt  bbrreeeeddss  iinnaaccttiioonn..      

  
NNoott  qquuiittee  aass  ffaammoouussllyy,,  tthhoouugghh  ppeerrhhaappss  aass  pprrooffoouunnddllyy,,  DDaavvee  AAnnddeerrssoonn  oonnccee  ppaarraapphhrraasseedd  tthhee  ffiillmm,,  ""FFiieelldd  ooff  

DDrreeaammss""  wwhheenn  hhee  ssaaiidd,,  ""iiff  yyoouu  bbuuiilldd  iitt,,  tthheeyy  wwiillll  ccoommee..""    SSaaddllyy,,  hhee  wwaass  ttaallkkiinngg  aabboouutt  aa  wweellffaarree  ssttaattee..      IInn  ootthheerr  

wwoorrddss,,  wwhheenn  yyoouu  ggiivvee  ssoommeeoonnee  ssoommeetthhiinngg  ffoorr  nnootthhiinngg,,  yyoouu  mmaakkee  tthheemm  ggoooodd  ffoorr  nnootthhiinngg..      WWhheenn  yyoouu  aallllooww  

tthheemm  ttoo  sseeee  tthheemmsseellvveess  aass  vviiccttiimmss,,  tthheeyy  ppllaayy  tthhee  vviiccttiimm  ccaarrdd  aaggaaiinnsstt  yyoouu  wwhheenn  yyoouu  nneeeedd  tthheeiirr  eeffffoorrtt..      AAsskk  aannyy  

HHRR  ddeeppaarrttmmeenntt  wwhheetthheerr  tthhaatt''ss  ttrruuee..      TTaallkk  ttoo  ssmmaallll  bbuussiinneessssppeeooppllee  aass  II  ddoo  aanndd  tthheeyy''llll  tteellll  yyoouu  tthhaatt  hhiirriinngg  aanndd  

rreettaaiinniinngg  ggoooodd  ppeeooppllee  iiss  ttoouugghh..    RReemmeemmbbeerr  wwhhaatt  eellssee  DDaavvee  ssaaiidd,,  ""AAss  ddeessppeerraattiioonn  iinnccrreeaasseess,,  ssttaannddaarrddss  ffaallll..""  IInn    

tthhee  NNeeww  FFiinnaanncciiaall  YYeeaarr,,  ooffffeerr  mmoorree  eeffffoorrtt  aanndd  ppootteennttiiaall  aanndd  eexxppeecctt  tthhee  ssaammee  iinn  rreettuurrnn  tthhrroouugghh  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..  

  
SSttiicckkiinngg  wwiitthh  DDaavvee''ss  lliinnee  ooff  tthhiinnkkiinngg  ffoorr  aa  mmiinnuuttee,,  aass  aa  tteeaamm  lleeaaddeerr//mmaannaaggeerr,,  aarree  yyoouu  ""ddaazzeedd  bbyy  ddaattaa,,  

nnuummbbeedd  bbyy  nnuummbbeerrss,,  iimmmmeerrsseedd  iinn  eemmaaiillss  oorr  pphhaasseedd  bbyy  pphhoonnee  ccaallllss??        IIff  ssoo,,  tthheenn  yyoouu''rree  mmaannaaggiinngg..    YYoouu  

aarreenn''tt  lleeaaddiinngg..      IIss  iitt  ttiimmee--mmaannaaggeemmeenntt  oorr  sseellff  mmaannaaggeemmeenntt??    AArree  yyoouu  pprroodduuccttiivvee  oorr  jjuusstt  ppllaaiinn  bbuussyy??      IIff  

yyoouu''rree  bbuussyy,,  yyoouu  aarreenn''tt  ggrroowwiinngg..    YYoouurr  eenneerrggyy  iiss  ssppeenntt  rraatthheerr  tthhaann  iinnvveesstteedd  aanndd  iitt''ss  ssppeenntt  kkeeeeppiinngg  yyoouu  aanndd  

yyoouurr  tteeaamm  iinn  tthhee  ggaammee  rraatthheerr  tthhaann  lleeaaddiinngg  tthhee  ggaammee..    BBee  rreeaaddyy  ffoorr  tthhee  ppoosstt--ccoovviidd  mmaarrkkeett  ppllaaccee..      YYoouurr  

tteeaamm''ss  aabbiilliittyy  ttoo  rreettaaiinn  ccuussttoommeerrss  wwiillll,,  iinn  iimmppoorrttaannccee,,  oovveerrrriiddee  yyoouurr  bbrraanndd''ss  aabbiilliittyy  ttoo  aattttrraacctt  tthheemm..    GGoo    lleeaadd!!  

  
HHeerree''ss  aa  lliittmmuuss  tteesstt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee    yyoouurr  mmaannaaggiinngg//lleeaaddiinngg  rraattiioo::      DDoo  yyoouu,,  aass  aa  tteeaamm  lleeaaddeerr,,  rreeaallllyy  kknnooww  wwhhaatt  

mmoottiivvaatteess  yyoouurr  tteeaamm  ttoo  wwoorrkk??      NNoott  ttoo  bbee  ccoonnffuusseedd  wwiitthh  hhooww  wweellll  tthheeyy  wwoorrkk  --  tthhaatt''ss  eeaassyy  --  llooookk  aatt  tthhee  rreessuullttss..    

RRaatthheerr,,  ddoo  yyoouu  rreeaallllyy  kknnooww  wwhhaatt  mmaakkeess  tthheemm  wwaanntt  ttoo  wwoorrkk  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee??    DDoonn''tt  bbee  nnaaiivvee  aanndd  tthhiinnkk  iitt''ss  

aallwwaayyss  mmoonneeyy..    OOrr,,  tthhaatt  tthhee  oonnllyy  tthhiinngg  tthhaatt  mmaatttteerrss  iiss  rreessuullttss..      IItt''ss  sseellddoomm  ttrruuee  --  jjuusstt  ssoo  yyoouu  kknnooww..      IInn  1177  yyeeaarrss  

ooff  iinnvveessttiiggaattiinngg  aanndd  oobbsseerrvviinngg  tthhiiss  qquueessttiioonn,,  mmoonneeyy  mmoottiivveess  aaccrroossss  AANNYY  tteeaamm,,  ccoommee  iinn  wwaayy  bbeehhiinndd  ffaaccttoorrss,,  

lliikkee  rreeccooggnniittiioonn,,  pprraaiissee,,  pprroommoottiioonn,,  aacchhiieevveemmeenntt,,  jjoobb  ccoonntteenntt,,  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  ootthheerrss,,  rreellaattiioonnss  wwiitthh  bboosssseess  

aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy..      DDoo  yyoouurr  iinncceennttiivveess  aanndd  ssuucccceessssiioonn  ppllaannss  aalliiggnn  wwiitthh  wwhhaatt  rreeaallllyy  mmoottiivvaatteess  yyoouurr  ppeeooppllee  aatt  

aann  iinnddiivviidduuaall  lleevveell,,  ttoo  wwoorrkk??      IIff  tthheeyy  ddoo,,  yyoouu  wwiillll  mmaaxxiimmiissee  tthhee  rreessuullttss  ooff  eevveerryyoonnee  iinn  yyoouurr  tteeaamm..      IIff  tthheeyy  ddoonn''tt,,  

yyoouu''llll  hhoolldd  eevveerryyoonnee  bbaacckk  wwhhoo  ppeerrcceeiivveess  tthhaatt  yyoouu  aarreenn''tt  aawwaarree  ooff  wwhhaatt  mmoottiivvaatteess  tthheemm  bbeeccaauussee  nnoott  

eevveerryyoonnee  lliikkeess  tthhee  ssaammee  ccaarrrroott..      QQuueessttiioonn::    IIss  tthhee  ssaammee  ppeerrssoonn  ccoonnttiinnuuaallllyy  yyoouurr  ttoopp  ppeerrffoorrmmeerr??    IIff  yyeess,,  tthheenn  

yyoouu  nneeeedd  ttoo  lleeaarrnn  wwhhaatt  mmoottiivvaatteess  tthhee  ootthheerrss..                YYeess  --  yyoouurr  mmeessssaaggee  nneeeeddss  ttoo  bbee  rreelleevvaanntt    ttoo  eevveerryyoonnee..  

  
SSOO,,  hhooww  aabboouutt  yyoouu  gguuyyss  aanndd  ggiirrllss  oonn  tthhee  ffrroonntt  lliinnee  ooff  ssaalleess  aanndd  sseerrvviiccee??    TThhee  ''bbeeaann  ggaatthheerreerrss'',,  wwiitthhoouutt  wwhhoomm,,  tthheerree  aarree  nnoo  

bbeeaannss  ttoo  ccoouunnttss??      HHooww  sshhoouulldd    yyoouu  aapppprrooaacchh  tthhee  NNeeww  FFiissccaall  YYeeaarr??    HHooww  aabboouutt  ggiivviinngg  yyoouurrsseellff  aa  ppaayy  rriissee??    DDoo  yyoouu  ssuuffffeerr  

ffrroomm  tthhaatt  iinnccoommee  tthheerrmmoossttaatt  ssyynnddrroommee  wwhheerreebbyy  yyoouu  ggeett  ttaarrggeett,,  ppaayy  tthhee  bbiillllss  aanndd  tthheenn  uunnccoonnsscciioouussllyy  oorr  nnoott,,  ppuullll  bbaacckk  oonn  

tthhee  tthhrroottttllee??    TThhee  ppaayy  rriissee  II  ssuuggggeesstt,,  mmaayy  nnoott  oonnllyy  bbee  tthhee  ppaayy  cchheeqquuee..        RReemmeemmbbeerr  mmyy  tthhrreeee  RR''ss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  yyoouurr  

ccaarreeeerrss;;  RREEPPUUTTAATTIIOONN,,  RRAANNGGEE  OOFF  IINNFFLLUUEENNCCEE  &&  RREEWWAARRDD..  TThhee  rreewwaarrdd  ccoouulldd  bbee  rreeccooggnniittiioonn..    TToo  bbee  rreeccooggnniisseedd  iiss  ttoo  bbee  

rreemmeemmbbeerreedd..    SSoo,,  hhooww''ss  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  mmaarrkkeettiinngg  ggooiinngg??    HHooww  iinnfflluueennttiiaall  aarree  yyoouu??    DDoo  yyoouu  ccoommmmuunniiccaattee  ttoo  ccoonnvviinnccee??    IIss  

wwhhaatt  yyoouu''rree  ccoommmmuunniiccaattiinngg  ccaauussiinngg  aaccttiioonnss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  oorr  aarree  yyoouu  mmeerreellyy  rreellaayyiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  eenntteerrttaaiinniinngg  gguueessttss??    

CCaallll  yyoouurr  cclliieennttss  ''gguueessttss''  bbyy  aallll  mmeeaannss  bbuutt  iiff  yyoouurr  hhoossppiittaalliittyy  ggiivveess  tthheemm  tthhee  rruunn  ooff  tthhee  hhoouussee,,  tthheenn  yyoouu  aarreenn''tt  sseelllliinngg  --  yyoouu''rree  

sseerrvviinngg  aanndd  tthhee  bbeehhaavviioouurrss  aarree  ssoo  ssiimmiillaarr,,  nneeiitthheerr  yyoouu  nnoorr  yyoouurr  ccuussttoommeerrss  wwiillll  nnoottiiccee  --  uunnttiill  yyoouu  bbootthh  rreeaalliissee  tthhaatt  tthhee  

bbuussiinneessss  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  eellsseewwhheerree..    YYoouurr  iinnssuurraannccee  ppoolliiccyy  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  iiss  CCOOMMMMIITTMMEENNTT..    AArree  yyoouu  mmaakkiinngg  iitt  oorr  ggaaiinniinngg  iitt..      IItt  

iiss  TTHHEE  mmoosstt  mmuuttuuaallllyy  nneecceessssaarryy  aanndd  bbeenneeffiicciiaall  ccoommppoonneenntt  ttoo  aannyy  ssuucccceessssffuull  rreellaattiioonnsshhiipp..    FFoorr  yyoouu  oolldd  ttiimmeerrss  lliikkee  mmee  --  ddoonn''tt  

bbee  ssccaarreedd  ttoo  lleeaarrnn  ssoommeetthhiinngg  nneeww..    TTrruusstt  mmee,,  iitt''ss  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  aass  aa  vveetteerraann  ttoo  lleeaarrnn  nneeww  tthhiinnggss    tthhaann  iitt  iiss  ffoorr  aa  rrooookkiiee..    

WWhhyy??    YYoouu  nneeeedd  ttoo  rreemmaaiinn  rreelleevvaanntt..    AAllssoo,,  yyoouu  nneeeedd  ttoo  rreeffrraaiinn  ffrroomm  bbeeiinngg  jjuuddggeemmeennttaall  aabboouutt  tthhee  wwaayy  tthhiinnggss  aarree  ddoonnee  oorr  

tthhee  wwaayy  ppeeooppllee  bbeehhaavvee  nnoowwaaddaayyss..      JJuuddggeemmeenntt  wwiillll  ddiimmiinniisshh  yyoouu  aabbiilliittyy  ttoo  ssoollvvee..    TThhaatt  ddooeessnn''tt  lleett  rrooookkiieess  ooffff  tthhee  hhooookk..    

YYoouu  ffoollkkss  nneeeedd  ttoo  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  eevveerryy  ttiimmee  tthheeyy  rree--iinnvveenntt  tthhee  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  wwhheeeell,,  iitt''ss  OOLLDD  SSCCHHOOOOLL  nnoott  oolldd  hhaatt..      

  

  

TO EVOLVE - YOU HAVE TO REMEMBER HOW IT HAPPENED - NOT JUST THAT IT HAPPENED. 


