
 

 

  
TTHHIISS  BBUULLLLEETTIINN  CCOOMMEESS  AA  BBIITT  LLAATTEERR  TTHHAANN  UUSSUUAALL..    PPEERRHHAAPPSS  TTHHEE  BBUUSSIIEESSTT  MMOONNTTHH  II’’VVEE  HHAADD  IINN  YYEEAARRSS  TTRRAAVVEELL  WWIISSEE..  EEVVEERRYY  SSTTAATTEE  

PPLLUUSS  RREEGGIIOONNAALL  CCEENNTTRREESS  LLIIKKEE  BBUUNNDDAABBEERRGG,,  MMOORREEEE,,  BBAALLLLAARRAATT  AANNDD  TTAAMMWWOORRTTHH  AANNDD  AALLLL  PPOOIINNTTSS  IINN  BBEETTWWEEEENN..    II’’MM  PPRROOUUDD  

TTOO  HHAAVVEE  PPRROOVVIIDDEEDD  RREESSOOUURRCCEESS  FFOORR  MMOORREE  TTHHAANN  33000000  SSAALLEESS  &&  SSEERRVVIICCEE  PPEEOOPPLLEE  AANNDD  TTHHEEIIRR  LLEEAADDEERRSS  AACCRROOSSSS  TTHHEE  

CCOOUUNNTTRRYY..    II  CCOONNTTIINNUUEE  TTOO  LLEEAARRNN  AASS  MMUUCCHH  AASS  II  OOFFFFEERR  FFRROOMM  TTHHEESSEE  AAMMAAZZIINNGG  FFOOLLKKSS..    FFRROOMM  CCOORRPPOORRAATTEE  OOWWNNEERRSS  TTOO  

RROOOOKKIIEESS,,  WWEE  AALLLL  WWAANNTT  TTOO  FFEEEELL  TTHHAATT  WWEE  MMAAKKEE  AA  DDIIFFFFEERREENNCCEE  AANNDD  TTHHAATT  OOUURR  EEFFFFOORRTTSS  CCOOUUNNTT  FFOORR  SSOOMMEETTHHIINNGG..    MMAANNYY  OOFF  

YYOOUU  SSEENNTT  MMEE  KKIINNDD  MMEESSSSAAGGEESS  AACCKKNNOOWWLLEEDDGGIINNGG  TTHHEE  AANNNNIIVVEERRSSAARRYY  OOFF  MMYY  BBUUSSIINNEESSSS  AANNDD  II’’MM  GGRRAATTEEFFUULL  TTOO  YYOOUU..    SSOO  

‘‘SSTTUUFFFF’’  TTHHIISS  TTIIMMEE  WWIILLLL  OOFFFFEERR  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  AABBOOUUTT  WWHHAATT  II’’VVEE  LLEEAARRNNEEDD  IINN  TTHHEE  1133  YYEEAARRSS  TTHHAATT  II’’VVEE  TTRRAAVVEELLLLEEDD  TTHHIISS  

MMAAGGNNIIFFIICCEENNTT  NNAATTIIOONN  OOFF  OOUURRSS..    TTHHEEYY  AARREE  CCAAUUTTIIOONNAARRYY  AANNDD  TTHHEE  RREEAASSOONN  IISS  BBEECCAAUUSSEE  CCOOMMPPLLAACCEENNCCYY  IISS  AA  RREEAALL  IISSSSUUEE..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSEEPPTTEEMMBBEERR  22001177  

SSTTUUFFFF  
wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

‘‘CCUUSSTTOOMMEERR  CCEENNTTRRIICCIITTYY’’  IISS  YYOOUURR  FFUUTTUURREE  

YYoouurr  bbeesstt  bbuussiinneessss  iiss  rreeffeerrrraall  aanndd  rreeppeeaatt  bbuussiinneessss..    KKeeeeppiinngg  

ccuussttoommeerrss  iiss  cchheeaappeerr  tthhaann  ffiinnddiinngg  tthheemm..    TThheerreeffoorree,,  

pprriioorriittiissee  ppeeooppllee  sskkiillllss  ttrraaiinniinngg  oovveerr  pprroocceessss  aanndd  pprroodduucctt  

kknnoowwlleeddggee..    UUnnddeerrssttaanndd  tthhaatt  yyoouurr  tteeaammss  aarree  ‘‘pprrooffeessssiioonnaall  

ccoonnvviinncceerrss’’  aanndd  tthhee  cchheemmiissttrryy  tthhaatt  mmaakkeess  iitt  hhaappppeenn,,  

ccoommeess  mmoorree  ffrroomm  tthheeiirr  qquuaalliittiieess  aass  ppeeooppllee  tthhaann  tthheeiirr  

kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  jjoobb  oorr  tthhee  pprroodduucctt..  YYoouurr  mmyysstteerryy  

sshhooppppiinngg  sshhoouulldd  ffaaccttoorr  iinn  eennggaaggeemmeenntt  sskkiillllss  rraatthheerr  tthhaann  

pprroocceessss  eeffffiicciieennccyy..    MMoossttllyy,,  iitt  ddooeessnn’’tt..  MMyysstteerryy  sshhooppppeerrss  aarree  

oobbvviioouuss  aass  tthheeiirr  bbeehhaavviioouurr  ddooeess  nnoott  rreepplliiccaattee  wwhhaatt  rreeaall  

ccuussttoommeerrss  aarree  ssaayyiinngg  aanndd  ddooiinngg..    TThheerreeffoorree,,  yyoouu’’rree  

aasssseessssiinngg  tthhee  wwrroonngg  ccrriitteerriiaa..    WWee’’rree  oofftteenn  llooookkiinngg  aatt  tthhee  

wwrroonngg  KKPPII’’ss  oorr  mmeeaassuurriinngg  ddaattaa  ssuuppeerrffiicciiaallllyy  rraatthheerr  tthhaann  

iinntteerrrrooggaattiinngg  iitt..  CCoouurrtteessyy,,  aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt,,  ggoooodd  

mmaannnneerrss,,  pprrooaaccttiivvee  ffrriieennddlliinneessss  aanndd  sseellfflleessssnneessss  aarreenn’’tt  aass  

ccoommmmoonn  aass  tthheeyy  uusseedd  ttoo  bbee  aanndd  tthhee  tteeaammss  wwiitthh  tthhee  hhiigghheesstt  

mmoorraallee  aarree  bbeesstt  aatt  iitt..    IIttss  pprreesseennccee  iiss  tthhee  cchheeaappeesstt  ppooiinntt  ooff  

ddiiffffeerreennccee  yyoouu  hhaavvee..    IIttss  aabbsseennccee  iiss  yyoouurr  mmoosstt  

eexxppeennssiivvee  oovveerrssiigghhtt..  

‘‘YYOOUU’’RREE  BBEETTTTEERR  OOFFFF  UUNNDDEERRSSTTAAFFFFEEDD  TTHHAANN    

WWRROONNGGLLYY  SSTTAAFFFFEEDD””  

DDaavvee  AAnnddeerrssoonn  oonnccee  ssaaiidd,,  ““hhiirriinngg  ppeeooppllee  iiss  lliikkee  ddaattiinngg..  TThhee  

mmoorree  ddeessppeerraattee  yyoouu  ggeett,,  tthhee  lloowweerr  yyoouurr  ssttaannddaarrddss  

bbeeccoommee..    SSoommee  ooff  yyoouu  kknnooww!!””    II  sseeee  mmaannyy  ppoooorr  ppeerrffoorrmmeerrss  

oorr  ddiiffffiiccuulltt  ppeerrssoonnaalliittiieess  ttoolleerraatteedd  ttoo  tthhee  ddeettrriimmeenntt  ooff  tthhee  

ccuullttuurree  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..    IIff  tthhee  ppeerrssoonnaalliittyy  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  

pprreevviieewwss  tthheeiirr  cchhaarraacctteerr  ((wwhhoo  tthheeyy  rreeaallllyy  aarree))  tthheenn  tthhee  

aattmmoosspphheerree  ooff  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  pprreevviieewwss  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  

ccuullttuurree  ooff  tthhee  ccoommppaannyy;;  ttoolleerraatteedd  bbyy  tthhee  lleeaaddeerrss..    OOnn  tthhee  

ootthheerr  hhaanndd,,  ssoommee  ooff  tthhee  bbeesstt  tteeaammss  II  sseeee  aarree  uunnddeerrssttaaffffeedd  

aanndd  ooppeerraattee  oonn  tthhee  vveerrggee  ooff  cchhaaooss..    LLeessss  mmoouutthhss  ttoo  ffeeeedd  

pprroommppttss  hhiigghheerr  lleevveellss  ooff  aaccttiivviittyy  aanndd  tthhuuss  mmoorree  

pprroodduuccttiivviittyy..  AAggaaiinn,,  mmoorraallee  bbeenneeffiittss..  PPrroovviiddiinngg  tthheerree’’ss  

ccoohheessiioonn  aanndd  ccooooppeerraattiioonn,,  tthhee  wwoorrkk  ddaayy  iiss  pprroossppeerroouuss  

rraatthheerr  tthhaann  jjuusstt  bbuussyy..  TThhiiss  rreedduucceess  ssttaaffff  ttuurrnnoovveerr  aanndd  

hheerraallddss  yyoouurr  bbuussiinneessss  ttoo  tthhee  ffrreeee  aaggeennttss  wwhhoo  aassppiirree  ttoo  wwoorrkk  

ffoorr  yyoouu  nnooww..  TThheenn  yyoouurr  rreeccrruuiittmmeenntt  pprroottooccoollss  ccaann  aaffffoorrdd  ttoo  

bbee  eexxcclluussiivvee  ((aass  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee))  rraatthheerr  tthhaann  iinncclluussiivvee..    BBee  

cchhoooossyy..    MMaannyy  aarreenn’’tt..  YYoouu  ccaann''tt  aaffffoorrdd  nnoott  ttoo  bbee..  

THERE’S TOO FINE A LINE BETWEEN SERVICE & SERVANT AND SELLING & SERVING 

MMaannyy  ddoonn’’tt  eevveenn  kknnooww  tthhee  ddiiffffeerreennccee..    AAsskk  yyoouurr  ppeeooppllee  ttoo  ddeeffiinnee  ‘‘ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee..’’    II’’llll  bbeett  iitt’’ss  aa  ddiiffffeerreenntt  ddeeffiinniittiioonn  ttoo  

wwhhaatt  yyoouurr  ccuussttoommeerrss  wwoouulldd  ooffffeerr..      TThhee  aaccccoouunnttaannttss  wwhhoo  ddeevveelloopp  sseerrvviiccee  pprroottooccoollss  aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn  aauuddiittss  ssoommeettiimmeess  ffaaiill  

ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhaatt  rreevveennuueess  aarree  oonnllyy  ccoolllleecctteedd  wwhheenn  ccoommmmiittmmeenntt  iiss  oobbttaaiinneedd..    TThhiiss  oofftteenn  mmeeaannss  rreeffrraaiinniinngg  ffrroomm  ggiivviinngg  ttoooo  

mmuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn..    HHoollddiinngg  bbaacckk  iinnffoorrmmaattiioonn  ssuucchh  aass  ‘‘bbeesstt  pprriiccee’’  ffoorr  eexxaammppllee,,  ccllaasshheess  wwiitthh  tthheeiirr  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ccuussttoommeerr  

sseerrvviiccee..    SSuucchh  aa  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  rreessuullttss  iinn  ccuussttoommeerrss  bbeeiinngg  hhaannddeedd    qquuootteess..    TThhiiss  iinnvviitteess  iinnddeecciissiioonn  aanndd  aa  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  sshhoopp  

aarroouunndd  --  uuttiilliissiinngg  tthhee  qquuoottee  aass  aa  ‘‘hhuunnttiinngg  lliicceennssee..’’    WWee  aallll  kknnooww  tthhaatt  tthhee  hhaappppiieesstt  ccuussttoommeerrss  aarree  tthhee  oonneess  wwhhoo  tteenndd  ttoo  ppaayy  

tthhee  mmoosstt;;  yyeett  tthhee  ffaacctt  iiss  tthhaatt  pprrooffiittaabbiilliittyy  hhaass  ttaakkeenn  aa  hhiitt  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss  ––  mmoossttllyy  dduuee  ttoo  aa  ffeeaarr  ooff  nnoott  pprroovviiddiinngg  sseerrvviiccee..      

TThhee  rreessuulltt  iiss  tthhaatt  tthhee  ssaalleessppeerrssoonn  bbeeccoommeess  aa  sseerrvvaanntt..      RReemmeemmbbeerr;;    wwhhaatt  mmaakkeess  tthhee  hhaappppiieesstt  ccuussttoommeerrss  hhaappppiieesstt  iiss  YYOOUU!!  

WWHHAATT’’SS  GGOOIINNGG  OONN  WWIITTHH  TTHHOOSSEE  RREECCOORRDDEEDD  IINNQQUUIIRRIIEESS??  

““YYoouurr  ccaallll  wwiillll  bbee  rreeccoorrddeedd  ffoorr  ttrraaiinniinngg  ppuurrppoosseess……””    WWee’’rree  aallll  

ttoooo  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhiiss  oonnee..    II’’mm  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  tthhee  vvaasstt  

mmaajjoorriittyy  ooff  rreeccooddeedd  ccaallllss  aarreenn’’tt  rreevviieewweedd  bbyy  aannyyoonnee  iinn  

aauutthhoorriittyy..    IIff  tthheeyy  wweerree,,  tthhee  ssttaannddaarrdd  wwoouulldd  bbee  hhiigghheerr..    TThhiiss  

kkiinndd  ooff  iinntteerrnnaall  ttrraaiinniinngg  iiss  iinneexxppeennssiivvee  aass  lloonngg  aass  tthheerree  iiss  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ttoo  ppeerrffoorrmm  aatt  aa  cceerrttaaiinn  lleevveell..      WWiitthhoouutt  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy,,  aallll  ttrraaiinniinngg  iiss  aa  wwaassttee..  SSoo  iiss  hhaavviinngg  rruulleess..  

........AANNDD  WWHHAATT  AARREE  WWEE  LLIISSTTEENNIINNGG  TTOO  WWHHEENN  OONN  HHOOLLDD??  

DDuurriinngg  aa  rreecceenntt  aauuddiitt,,  II  wwaass  oonn  hhoolldd  ffoorr  mmoorree  tthhaann  55  

mmiinnuutteess..    AAllll  tthhee  wwhhiillee  II’’mm  hheeaarriinngg  aann  aauuttoommaatteedd  vvooiiccee  

rreeaassssuurriinngg  mmee  aabboouutt  hhooww  iimmppoorrttaanntt  mmyy  ccaallll  wwaass..    II’’dd  hhaavvee  

nneevveerr  ppeerrsseevveerreedd  ffoorr  tthhaatt  lloonngg  hhaadd  II  nnoott  nneeeeddeedd  ttoo  rreeppoorrtt  

tthhee  ffaacctt  iinn  mmyy  aauuddiitt..    TThhaatt  ssoorrtt  ooff  ffiiaassccoo  wwiillll  uunnddoo  tthhee  llaasstt  

$$110000KK  tthhee  ccoommppaannyy  ssppeenntt  oonn  mmaakkiinngg  tthhee  pphhoonnee  rriinngg..    

IIrroonnyy  uuppoonn  iirroonnyy  

THE DIGNITY OF THE PROFESSION 

MMoosstt  ooff  tthhee  cchhaalllleennggeess  II  sseeee  ccoommee  aabboouutt  dduuee  ttoo  ffaammiilliiaarriittyy  oorr  rroouuttiinnee..    TThhee  ggrreeaatteesstt  ddaannggeerr  iiss  tthhee  nnaarrrroowwnneessss  ooff  tthhee  

ddeeffiinniittiioonn  ooff  aannyyoonnee’’ss  jjoobb  ttiittllee..    IIrroonniiccaallllyy,,  tthhee  ggrreeaatteesstt  ooppppoorrttuunniittyy  iiss  tthhee  bbrreeaaddtthh  ooff  ppoossssiibbiilliittiieess  wwiitthhiinn  tthhoossee  ddeeffiinniittiioonnss..    

TThhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  mmoottiivvaattiioonn  aanndd  mmaanniiffeessttaattiioonn  ((iinn  ootthheerr  wwoorrddss  ––  kknnoowwiinngg  aanndd  ddooiinngg))  iiss  iinn  tthhee  eexxaammpplleess  sseett  bbyy  

lleeaaddeerrss..      MMyy  bbeelliieeff  iinn  tthhee  ddiiggnniittyy  ooff  bbeeiinngg  aa  pprrooffeessssiioonnaall  ccoonnvviinncceerr  iiss  oonnllyy  rreeiinnffoorrcceedd  eevveerryy  ttiimmee  II  tthhiinnkk  iitt  wwaass  aabboouutt  ttoo  bbee  

iinn  ddoouubbtt..    MMaaiinnllyy  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  bbeesstt  II  sseeee  iiss  aass  ggoooodd  aass  eevveerr..  TThheerree  aarree  ssoommee  aammaazziinngg  ppeeooppllee  aammoonngg  yyoouu!!  

THANK YOU  TO NICK D’AVICO, STEVE CARTER, DAMIEN EFFENY, MATT COYLE AND CAMERON SHIPARD 


