A bizalom a gazdaság egyik motorja, ami mindig hatással van
két mérhető tényezőre: a sebességre és a költségekre.
A víz létfontosságú anyag bolygónkon az élet
fenntartásához. A jelenlétében minden növekszik
és kivirágzik. A hiányában azonban minden
elszárad és végül meghal.
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Épp így van ez a bizalommal is. Hiányában
a kapcsolatok hanyatlanak, a projektek elbuknak,
ügyfeleink átpártolnak a konkurenciához, a kezde
ményezéseink nem hozzák a várt eredményeket,
és végül felőröl bennünket a munka.
Ahogy a hullámok is gyűrűznek egy tóban,
a bizalom úgy gyűrűzik belülről kifelé haladva,
önmagunkból indulva.
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A vezetők, akik részt vesznek az interaktív A bizalom sebessége vezetőknek című programon,
jelentősen fejleszthetik személyes hitelességüket, és elsajátíthatják azokat a viselkedésmintákat,
amelyek erősítik a bizalmat, növelve a munkatársak bevonódását és elköteleződését.

Látható vezetői eredmények − erősödő bizalom
A bizalom sebessége vezetőknek nem
csak egy workshop: a résztvevők a
program után a mindennapi munkájukban
is alkalmazzák az elsajátított nyelvezetet
és viselkedésmintákat.

Ez a hatásos rendszer lehetővé teszi, hogy
•

a vezetők személyes hitelessége jelentősen növekedjen,

•

csapattagjaikhoz való viszonya átalakuljon és

•

összességében munkatársaink sokkal elkötelezettebbé
és eredményeikért számonkérhetőbbé váljanak.

A folyamat
FELKÉSZÜLÉS

TANULÁS ÉS GYAKORLÁS
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mérés

A bizalom sebessége
fejlesztési folyamat

ALKALMAZÁS

•
•
•

Vezetői akcióterv
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A bizalom sebessége
beszélgetések
Közös tanulási
folyamat
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A bizalom sebessége vezetőknek 3.0 program résztvevői elsajátítják a gondolkodásmódot, készségeket
és eszközöket, amelyekkel mérhetően javítják képességüket a bizalom növelésére. A résztvevők
választhatnak a hagyományos tantermi vagy online, virtuális oktatás között.
A fejlesztési folyamat végére a vezetők jártasságot szereznek a következő területeken:

BIZALOMÉPÍTÉSI
AKCIÓTERV

Tervezzük meg saját akciótervünket a bizalom
növelésére!

ÖNBIZALOM

Növeljük saját hitelességünket!

A HITELESSÉG ALAPELVE

TÁRSAS BIZALOM
A VISELKEDÉS ALAPELVE

SZERVEZETI BIZALOM

Ösztönözzük a bizalmat viselkedésünkkel!

AZ ÖSSZHANG ALAPELVE

Igazítsuk a magas bizalmi szinthez csapatunkat,
jelképeinket és rendszereinket!

PIACI BIZALOM

Növeljük csapatunk hírnevét!

A HÍRNÉV ALAPELVE

TÁRSADALMI BIZALOM
A HOZZÁJÁRULÁS ALAPELVE

Egyéni és szervezeti értékeinkkel járuljunk hozzá
szűkebb és tágabb környezetünk jobbá tételéhez!
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Heti bizalom röpgyűlés
– Vezetői útmutató
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360 fokos
Bizalomhányados mérés

Minta
számára

Heti bizalom röpgyűlés
vezetői útmutató
A bizalom építése
beszélgetésről beszélgetésre

Bizalomkártyák

VERSION 3.0

2017. december 12.

“Mivel a bizalom minden egymást követő
hullámban megnyilvánul, így a bizalom
hatása halmozódik és fokozódik.”

VERSION 3.0

STEPHEN M. R. COVEY
The Speed of Trust

A bizalom sebessége BIZALOM KÁRTYA
www.speedoftrust.com

„ A bizalom építésének, helyreállításának és növelésének képessége minden
érintettel – a beosztottakkal, vevőkkel, üzleti partnerekkel és munkatársakkal –
kulcsfontosságú vezetői képesség a világgazdaságban.”
STEPHEN M. R. COVEY
szerző, A bizalom sebessége

További információért A bizalom sebessége vezetőknek című programunkról kérjük forduljon kollégánkhoz vagy hívja a
+36 1 202 0448 központi telefonszámunkat, illetve látogasson el a www.franklincovey.hu/programjaink/bizalom oldalunkra!
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