A bizalom létfontosságú a példamutató
teljesítménnyel rendelkező csapatok számára
A víz létfontosságú anyag bolygónkon az élet fenntartásához. A jelenlétében minden
növekszik és kivirágzik. A hiányában azonban minden elszárad és végül meghal.
Épp így van ez a bizalommal is. Hiányában a kapcsolatok hanyatlanak, a projektek
elbuknak, ügyfeleink átpártolnak a konkurenciához, a kezdeményezéseink nem hozzák
a várt eredményeket, és végül felőröl bennünket a munka.

Eredmények elérése a bizalomépítés által
Ahogy a hullámok is gyűrűznek egy tóban, a bizalom úgy
gyűrűzik belülről kifelé haladva, önmagunkból indulva.
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.
A bizalom sebessége vezetőknek nem csak egy work
shop: a résztvevők a program után a mindennapi mun
kájukban 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.
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• Nem működik a kommunikáció
a csapatban.

• A bizalom mértékével együtt nő a csapattagok
közti kommunikáció.

• A határidők be nem tartása miatt
csorba esik a csapat hírnevén.

• A vezetőknek megvannak az eszközeik
arra, hogy tanítsanak, sikereket érjenek el
és a csapatot motiválják.

• Konzisztens nyelvhasználat és képzési
lehetőségek hiánya tapasztalható.

• A folyamatos tanulás jobb
eredményekhez vezet.

Célkitűzések
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:
EGYSÉG

CÉLOK

BIZALOMÉPÍTÉSI AKCIÓTERV

Tervezzük meg saját akciótervünket a bizalom növelésére!

ÖNBIZALOM

Növeljük saját hitelességünket!

TÁRSAS BIZALOM

Ösztönözzük a bizalmat viselkedésünkkel!

SZERVEZETI BIZALOM

Igazítsuk a magas bizalmi szinthez csapatunkat, jelképeinket
és rendszereinket!

PIACI BIZALOM

Növeljük csapatunk hírnevét!

TÁRSADALMI BIZALOM

Egyéni és szervezeti értékeinkkel járuljunk hozzá szűkebb
és tágabb környezetünk jobbá tételéhez!
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“As trust is manifest in each successive
wave, the effect of trust becomes
cumulative and exponential.”
STEPHEN M. R. COVEY
The Speed of Trust
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Speed of Trust ACTION CARDS
www.speedoftrust.com

• Bizalomkártyák
• Heti bizalom röpgyűlés
– Vezetői útmutató
• 360 fokos
Bizalomhányados mérés

A FranklinCovey All Access Pass-szel megsokszorozhatja a lehetőségeit, elérheti üzleti célkitűzéseit, és hosszú távon
fenntarthatja teljesítményét. A konstrukció hozzáférhetővé teszi a FranklinCovey óriási tudástárát – méréseket, tréningeket,
eszközöket és segédanyagokat is beleértve –, melyek élő, élő-online és On Demand formában is elérhetőek. További
információért vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal, vagy hívja a +36 1 202 0448-as központi telefonszámunkat!
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