
 

 

 

AANNNNOOUUNNCCEEMMEENNTT  
TTHHIISS  DDOOCCUUMMEENNTT  IISS  AA  CCOOMMPPRREEHHEENNSSIIVVEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  PPAACCKKAAGGEE  FFOORR  OOUURR  PPRROOSSPPEECCTTIIVVEE  CCLLIIEENNTTSS..    IITT  

WWIILLLL  CCOOVVEERR  EEVVEERRYY  AASSPPEECCTT  OOFF  TTHHEE  SSEERRVVIICCEESS  &&  PPRROODDUUCCTTSS  WWEE  WWIILLLL  PPRROOVVIIDDEE..    DDOONN''TT  SSKKIIMM  TTHHRROOUUGGHH  

IITT  BBEECCAAUUSSEE  EEAACCHH  FFAACCTTOORR  OONN  OOFFFFEERR  WWIILLLL  BBEE  MMOORREE  AAPPPPRROOPPRRIIAATTEE  FFOORR  YYOOUURR  BBOOTTTTOOMM  LLIINNEE    TTHHAANN  

AANNYYTTHHIINNGG  EELLSSEE  YYOOUU''VVEE  EEVVEERR  UUSSEEDD..    IIFF  TTHHAATT  SSOOUUNNDDSS  BBLLUUNNTT  OORR  BBOOAASSTTFFUULL  --  II''MM  SSOORRRRYY  BBUUTT  TTIIMMEESS  

HHAAVVEE  CCHHAANNGGEEDD..    WWEE  HHAAVVEE  NNOO  TTIIMMEE  OORR  MMOONNEEYY  TTOO  WWAASSTTEE  OONN  PPUUNNDDIITTSS,,  EEXXPPEERRTTSS  WWHHOO  HHOOLLDD  BBAACCKK  

TTHHEE  SSIIMMPPLLIICCIITTYY  OOFF  TTHHEE  SSOOLLUUTTIIOONN,,  IINNDDUUSSTTRRYY  GGUURRUUSS,,  HHYYPPEE,,  AAMMAATTEEUURRSS  OORR  KKUUMMBBAAYYAA  WWOORRKKSSHHOOPPSS..      

  

IINNTTRROODDUUCCTTOORRYY  CCOOMMMMEENNTT  

  

NNooww  lleett''ss  ggeett  ddoowwnn  ttoo  wwhhaatt  tthhiiss  iiss  aabboouutt..    YYoouu''llll  ffiinndd  oouurr  ccrreeddeennttiiaallss  eellsseewwhheerree  aatt  bbootthh  oouurr  

wweebbssiitteess..    HHeerree''ss  aa  bbrriieeff  ssuummmmaarryy..      

  

  

  

  

  

            

 

 
 

OOuurr  ttwwoo  ccoommppaanniieess  hhaavvee  ccoollllaabboorraatteedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  ccoorroonnaa  vviirruuss..    WWee''vvee  

ccoollllaabboorraatteedd  bbeeffoorree  bbuutt  tthhiiss  iiss  ddiiffffeerreenntt..    YYoouu  ccaann''tt;;  

  HHaavvee  ppaassssiioonn  ffoorr  oouurr  iinndduussttrryy  

  TTrraavveell  eexxtteennssiivveellyy  nnaattiioonnaallllyy  ffoorr  1155  yyeeaarrss  sseeeeiinngg  tthhee  iinneeffffiicciieenncciieess  aanndd  wwaassttee  

  BBee  pprroouudd  ooff  tthhee  iimmppaacctt  yyoouu''vvee  hhaadd  tthhrroouugghh  eetthhiiccaall,,  ccoonnssiisstteenntt  aanndd  uunniiqquuee  ssttrraatteeggiieess    

aanndd  nnoott  rreeaalliissee  iitt''ss  ttiimmee  ttoo  ssppeeaakk  uupp..    CCoorroonnaa  vviirruuss  hhaass  ccaattaallyysseedd  oouurr  ddeecciissiioonn  ttoo  ccrreeaattee  tthhiiss  

iinniittiiaattiivvee  aanndd  tthhee  eeccoonnoommiicc  aafftteerrmmaatthh  hhaass    hhiigghhlliigghhtteedd  tthhee  rreelleevvaannccee  ooff  iitt  aanndd  nneeeedd  ffoorr  iitt..      

WWee  ooffffeerr  aa  mmoonntthh  lloonngg  ccoonnssuullttaannccyy  ppaarrttnneerrsshhiipp  tthhaatt  ccoommbbiinneess  ffoorrmmaall  ttrraaiinniinngg  ffoorr  aallll  yyoouurr  kkeeyy  

ppeeooppllee,,  mmyysstteerryy  sshhooppppiinngg  pprriioorr  ttoo  AANNDD  ppoosstt  tthhee  ttrraaiinniinngg  aanndd  3300  ddaayyss  ooff  ffeeeeddbbaacckk  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  

aallll  yyoouurr  ddeeppaarrttmmeennttss  --  aatt  aa  ccoosstt  ttoo  yyoouu  eeqquuiivvaalleenntt  ooff  ttwwoo  ddaayyss  ttrraaiinniinngg..    HHeerree''ss  oouurr  ooffffeerr  iinn  ffuullll::  

SStteevvee  wwaass  aa  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss,,  aann  

eexxeeccuuttiivvee  iinn  ssaalleess  ffoorr  mmaannyy  mmoorree  aanndd  aass  CCEEOO  ooff  

SSWWCC,,  ccuurrrreennttllyy  ppaarrttnneerr  ssoommee  ooff  AAuussttrraalliiaa’’ss  lleeaaddiinngg  

bbrraannddss  aanndd  ccoommppaanniieess..    MMyy  rreecceennttllyy  ccoommpplleetteedd  

bbooookk,,  ““TThhee  CChheemmiissttrryy  ooff  SSeelllliinngg””  cchhaammppiioonnss  tthhee  

ddiiggnniittyy  ooff  bbeeiinngg  aa  pprrooffeessssiioonnaall  ssaalleessppeerrssoonn  aanndd  

ooffffeerrss  iimmmmeeddiiaattee  ooppttiioonnss  ffoorr  wwoorrkkiinngg  pprrooffeessssiioonnaallss  

aanndd  tthheeiirr  lleeaaddeerrss..      

CChhaannggee  aanndd  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  iitt  iiss  mmaakkiinngg  

ccoonnssuullttaannttss  rriicchh  aanndd  pprroovviinngg  aa  hheeaaddaacchhee  ffoorr  mmaannyy  

bbuussiinneesssseess..    II  aamm  uunnrreelleennttiinngg  iinn  mmyy  bbeelliieeff  tthhaatt  tthhee  

iinnddiivviidduuaalliittyy  aanndd  ssttyyllee  tthhaatt  aannyy  ‘‘aaggeenntt’’  ccaann  pprroovviiddee  

iinn  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  hhiiss  oorr  hheerr  wwoorrkk  ssttiillll  mmeeaannss  

ssoommeetthhiinngg..    II  bbeelliieevvee  iitt’’ss  tthhee  rreeaassoonn  wwhhyy  ccuussttoommeerrss  

wwhhoo  ssppeenndd  tthhee  mmoosstt  tteenndd  ttoo  bbee  tthhee  hhaappppiieesstt,,  wwhhiillsstt  

tthhoossee  wwhhoo  hhaaggggllee  tteenndd  ttoo  bbee  nniigghhttmmaarreess  ttoo  

mmaannaaggee.. 

AAss  ddiirreeccttoorr  aanndd  ccoo--ffoouunnddeerr  ooff  FFooccuuss  PPlluuss  

SSeerrvviiccee  AAuuddiittoorrss,,  JJaassoonn  hhaass  vvaasstt  eexxppeerriieennccee  iinn  

hhoossppiittaalliittyy,,  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  aanndd  ssaalleess  aaccrroossss  

mmaannyy  rreettaaiill  eennvviirroonnmmeennttss..  

HHee  hhaass  ggaaiinneedd  hhiiss  eexxppeerriieennccee  bbyy  oowwnniinngg  

bbuussiinneesssseess  aanndd  bbuuiilltt  hhiiss  rreeppuuttaattiioonn  bbyy  

ttrroouubblleesshhoooottiinngg  ffoorr  ccoommppaanniieess  wwhhoo  rreeqquuiirree  

aassssiissttaannccee  wwiitthh  tthheeiirrss..    HHee  hhaass  ffoorrggeedd  llaassttiinngg  

mmuullttii--ffaacceetteedd  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  mmaarrqquueeee  

ccoommppaanniieess  bbaasseedd  oonn  ccrreeaattiinngg  ppooiinnttss  ooff  

ddiiffffeerreennccee  tthhrroouugghh  rreeaall  wwoorrlldd  ssoolluuttiioonnss  aanndd  

tthhee  cchhaammppiioonniinngg  ooff  bbrraannddss..    HHiiss  ssttyyllee  aanndd  

eetthhiicc  hhaass  sseeeenn  hhiimm  bbeeccoommee  aa  ssoouugghhtt  aafftteerr  

kkeeyynnoottee  ssppeeaakkeerr  wwhhoo  mmoosstt  rreecceennttllyy  wwaass  

eennggaaggeedd  bbyy  SScchhwwaarrzzkkooppff  IInntteerrnnaattiioonnaall  iinn  

CChhiinnaa..  



TRAINING 

OOnnee  ffoorrmmaall  ddaayy  lloonngg  ttrraaiinniinngg  eevveenntt  ffoorr  aass  mmaannyy  ooff  yyoouurr  kkeeyy  ppeeooppllee  aass  yyoouu  ccaarree  ttoo  ssuubbmmiitt..    WWee''dd  

ssuuggggeesstt  tthhaatt  iinntteeggrraattiinngg  22  eevveennllyy  wweeiigghhtteedd  sseessssiioonnss  ooff  33  aanndd  aa  hhaallff  hhoouurrss  dduurraattiioonn  wwoouulldd  mmiinniimmiissee  

ddiissrruuppttiioonn  ttoo  ddaaiillyy  ooppss..    IInntteeggrraatteedd  sseessssiioonnss  eennssuurree  tthhee  mmeessssaaggee  iiss  nnoott  ddiilluutteedd..    TThhaatt''ss  ccuullttuurree!!  

  

TThhee  mmeetthhoodd  wwoouulldd  bbee  iinntteerraaccttiivvee..    TThhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  wwiillll  bbee  ttoo  tthhee  ppooiinntt  aanndd  aallllooww  ffoorr  rreessuullttss  tthhaatt  

aarree    iinnssttaannttllyy  mmeeaassuurraabbllee,,  eeaassyy  ttoo  aannaallyyssee  aanndd  uussaabbllee  ffoorr  aass  lloonngg  aass  tthhee  mmaannaaggeerr  ddrriivveess  tthheemm..      

  

KKeeyy  ffaaccttoorrss  iinncclluuddee;;  

  

  AA  rroouunndd  ooff  mmyysstteerryy  sshhooppppiinngg  wwoouulldd  pprreecceeddee  tthhee  ttrraaiinniinngg  eevveenntt  aanndd  tthhee  rreessuullttss  wwoouulldd  

bbeeccoommee    aann  aaggeennddaa  iitteemm..      

  SSuubbjjeecctt  mmaatttteerr  iinncclluuddeess  ggaaiinniinngg  ccoommmmiittmmeenntt  bbyy  bbeeiinngg  ccoonnvviinncciinngg,,  pprreevveennttiinngg  aanndd  

oovveerrccoommiinngg  oobbjjeeccttiioonnss,,  uupp--sseelllliinngg,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  sskkiillllss,,  eettiiqquueettttee  ((vvooccaall  aanndd  wwrriitttteenn))    

nnoottiioonnss  ooff  ccaarreeeerr,,  eexxcceelllleennccee  aanndd  mmeeaassuurreemmeenntt  ttoooollss  tthhaatt  ccrreeaattee  oowwnneerrsshhiipp  aanndd  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy..    TThhee  bbeenneeffiitt  ttoo  mmaannaaggeerrss  wwiillll  bbee  oobbvviioouuss..    

  TThheerree  wwiillll  bbee  nnoowwhheerree  ttoo  hhiiddee..  

  TThhee  ssttyyllee  wwiillll  bbee  ffoorrmmaall  aanndd  rreessppeeccttffuull  aanndd  iinn  ttoottaall  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  tthhee  vviissiioonn  tthhee  eexxeeccuuttiivveess  ooff  

yyoouurr  ccoommppaannyy  hhaavvee  ffoorr  yyoouurr  bbrraannddss  aanndd  yyoouurr  ffuuttuurree..  

  CCoommpprreehheennssiivvee  ffeeeeddbbaacckk  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  aallll  ssttaakkeehhoollddeerrss..  

  SSuuppppoorrtt  mmaatteerriiaall  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ffoorr  aa  ffuullll  mmoonntthh,,  ttoo  aallll  aatttteennddeeeess,,  ppoosstt  tthhee  eevveenntt..    IItt''ss  

ssccooppee  iiss  uunnpprreecceeddeenntteedd..    IInncclluuddiinngg  wwoorrdd  ttrraacckkss  ffoorr  aallll  oobbjjeeccttiioonn  sscceennaarriiooss,,  ttaaccttiiccaall  iinnssiigghhttss  

iinnttoo  WWaallkk  DDrriivvee  AApppprraaiissee,,  ddoouubbllee  ooppeenniinngg  aanndd  cclloossiinngg,,  tthhee  ppssyycchhoollooggyy  ooff  iinnfflluueenncciinngg,,  

pprroossppeeccttiinngg  ttoooollss,,  cclliieenntt  mmaannaaggeemmeenntt  ttoooollss  pplluuss  ppeerrssoonnaall  ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  ccaarreeeerr  ttoooollss..        

  AAllll  mmaatteerriiaall  wwiillll  bbee  bbrraannddeedd  aanndd  ppeerrssoonnaalliisseedd  ttoo  aassssuurree  mmaaxxiimmuumm  rreelleevvaannccee  aanndd  

oowwnneerrsshhiipp..      

  TThhee  mmaatteerriiaall  hhaass  bbeeeenn  ssccrraattcchh  wwrriitttteenn  aanndd  tthheerree  iiss  pprroovviissiioonn  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  ffaaccttoorrss  ttoo  bbee  

aavvaaiillaabbllee  bbaasseedd  oonn  llooccaall  iissssuueess,,  yyoouurr  oowwnn  hhoott  bbuuttttoonnss  ffoorr  yyoouurr  tteeaamm  oorr  bbrraanndd  rreeqquuiirreemmeennttss..      

  

COACHING 

WWee  wwiillll  pprroovviiddee  rreessoouurrcceess  aanndd  ssuuppppoorrtt  ttoo  aallll  ddeeppaarrttmmeennttss  ffrroomm  tthhee  mmaannaaggeerr  ttoo  tthhee  rrooookkiieess..    TThhiiss  

mmeeaannss  mmeennttoorriinngg  tthhee  rrooookkiieess  aanndd  pprroovviiddiinngg  ssppeecciiffiicc  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  mmaannaaggeerrss  oonn  aannyy  ttooppiicc  tthhaatt  

ffaallllss  wwiitthhiinn  tthhee  mmaannddaattee  yyoouu''vvee  ccrreeaatteedd  ffoorr  tthheemm..      

  LLeeaaddeerrsshhiipp  

  MMaarrkkeettiinngg  

  SSeerrvviiccee  pprroottooccoollss  

  TThhee  rroollee  ooff  tthhee  BBuussiinneessss  MMaannaaggeerr  

  AAfftteerr  CCaarree  

  CCuussttoommeerr  rreetteennttiioonn  ssppeecciiaalliissttss  ((wwoorrdd  ttrraacckkss,,  iiddeeaass,,  pprroocceesssseess  eettcc))    

  VVeetteerraannss  aanndd  rrooookkiieess  aalliikkee  iinn  aallll  ddeeppaarrttmmeennttss  

  MMaaiinnttaaiinniinngg  ssttaannddaarrddss  tthhrroouugghh  sseettttiinngg  eexxaammpplleess  aanndd  eexxppeeccttiinngg  aaccccoouunnttaabbiilliittyy..      

  HHoollddiinngg  ppeeooppllee  aaccccoouunnttaabbllee  

  RReemmuunneerraattiioonn,,  rreeccrruuiittiinngg  aanndd  iinncceennttiivvee  ttiippss  

  EEvveerryy  aassppeecctt  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  tthhaatt  aaffffeeccttss  yyoouurr  bboottttoomm  lliinnee  



SSEERRVVIICCEE  AAUUDDIITTIINNGG  

MMYYSSTTEERRYY  SSHHOOPPPPIINNGG  
  

TTrraaddiittiioonnaall  mmyysstteerryy  sshhooppppiinngg  uussuuaallllyy  rreefflleeccttss  bbrraanndd  ddrriivveenn  aaggeennddaass  wwhhiicchh  ddoonn''tt  aallwwaayyss  aalliiggnn  wwiitthh  

tthhee  mmaatttteerr  aatt  hhaanndd.  AAddddiittiioonnaallllyy,,  hheerree  aarree  ssoommee  ppooiinnttss  wwee  aarree  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  rreeggaarrddiinngg  

mmeetthhoodd,,  mmeeaassuurreemmeenntt  aanndd  rreeppoorrttiinngg  ttoo  yyoouu..      

  MMoosstt  ssaalleessppeeooppllee  ccllaaiimm  tthheeyy  ccaann  ppiicckk  aa  mmyysstteerryy  sshhooppppeerr..    OOfftteenn  tthheeyy''rree  wwrroonngg  bbuutt  wwhheenn  

tthheeyy''rree  rriigghhtt,,  iitt''ss  bbeeccaauussee  mmyysstteerryy  sshhooppppeerrss  ddoonn''tt  rreepplliiccaattee  tthhee  wwaayy  rreeaall  ccuussttoommeerrss  bbeehhaavvee..    

WWee  ddoo  aanndd  wwiillll..      

 WWhheenn  tthhee  ffaaccttoorryy  oorr  tthhee  bbrraanndd    aarrrraannggeess  mmyysstteerryy  sshhooppppiinngg,,  tthheeyy''rree  uussuuaallllyy  mmoorree  ccoonncceerrnneedd  

wwiitthh  ccoommpplliiaannccee  aanndd  pprroocceessss..    TThhaatt''ss  nnoott  yyoouurr  ppooiinntt  ooff  ddiiffffeerreennccee  aanndd  iitt''ss  nnoott  ggooiinngg  ttoo  

pprroovviiddee  yyoouu  wwiitthh  oonnee  iiff  yyoouurr  rriivvaallss  ccoommppllyy  ttoooo..    MMoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  yyoouurr  ppeeooppllee  aanndd  tthheeiirr  

ppeerrssoonnaalliittiieess  aanndd  sskkiillllss  wwiillll..    TThheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  iinnfflluueennccee  ddeecciissiioonnss  aanndd  ooffffeerr  ssoolluuttiioonnss  tthhaatt  yyoouu  

ccaann  iinnvvooiiccee  ffoorr,,  iiss  wwhhaatt  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  ddoo  wweellll..    TThhaatt''ss  wwhhaatt  wwee  mmeeaassuurree  aanndd  ffiixx..     

 OOuurr  ppaacckkaaggee  wwiillll  iinncclluuddee  pphhoonnee  aauuddiittss  ttoo  aallll  yyoouurr  rreevveennuuee  ssttrreeaamm  ddeeppaarrttmmeennttss  pprriioorr  ttoo  aanndd  

ppoosstt  tthhee  ttrraaiinniinngg  ccoommppoonneenntt..    SSoo  yyoouu  ggeett  ttwwoo  ccoommpplleettee  rroouunnddss..    WWiitthh  yyoouurr  ppeerrmmiissssiioonn,,  wwee  

wwiillll  rreeccoorrdd  tthhee  ccoonnvveerrssaattiioonnss..    TThheessee  rreeccoorrddiinnggss  wwiillll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  yyoouu  

aaccccoommppaanniieedd  bbyy  oouurr  ccrriittiiqquuee..    TThhiiss  eennssuurreess  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  oouurr  aaggeennddaa  aanndd  wwiillll  

ddeemmoonnssttrraattee  iissssuueess  yyoouu  ccaann  aalliiggnn  wwiitthh  yyoouurr  oowwnn  kknnoowwlleeddggee  ooff  yyoouurr  tteeaamm  aanndd  yyoouurr  oowwnn  

vviissiioonn  ffoorr  tthhee  bbuussiinneessss''  ffuuttuurree..     

 

SUMMARY 

Our two companies ultimately respect the daily challenges our partners face.  We have always 

endeavoured to offer a partnership that mirrors the motto in red below.  Chasing benchmarks 

relies on believing that the person or company that set them was doing all they could.  That's a 

dangerous assumption and one that entrepreneurs should never entertain.   

We are willing to stake our reputations on the material and style we offer.  We do that every day  

anyway.  

Thank you for your consideration.  Your success will be ours too 

S S Wren        J Wren 

Stephen Wren       Jason Wren 

Director        Director 

Stephen Wren Consulting Pty Ltd     Focus Plus Service Auditors 

www.stephenwren.com.au     www.focusplus.com.au 
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