Energizeaza-ti echipa cu Filozofia FISH!
Organizatiile extraordinare sunt alimentate de o energie pozitiva. Nu poti insa forta oamenii sa
fie pozitivi si pasionati, trebuie sa faca singuri aceasta alegere. Iar atunci cand o fac, apar
rezultatele remarcabile si excelenta.

Ce sunt programele FISH!?
Programele FISH! sunt folosite in intreaga lume pentru a dezvolta munca in echipa si pentru a
creste gradul de retentie al angajatilor, pentru ca in final sa dezvolti relatii solide cu partenerii si
sa oferiti clientilor servicii prompte si de calitate.
De ce sa alegi programele FISH!?
1.
2.
3.
4.

Pentru a creste angajamentul si satisfactia angajatilor.
Pentru a reduce fluctuatia de personal.
Pentru a creste satisfactia clientilor.
Pentru a crea un mediu de lucru pozitiv si placut

FISH! elibereaza energia, entuziasmul si creativitatea din fiecare din noi. Te ajuta sa
construiesti o cultura in care oamenii aleg sa fie cea mai buna varianta a lor la locul de munca,
folosind patru principii simple pe care le poate folosi oricine pentru a avea succes.
Fii prezent:
Cand oamenii au nevoie de tine, au nevoie ca tu sa le acorzi toata atentia ta. Fiind cu adevarat
prezent, transmiti un mesaj puternic care contribuie la dezvoltarea relatiilor. Este lipiciul care
uneste cu adevarat echipele.
Joaca-te:
Joaca nu e opusul muncii. E un mod de a gandi care trebuie adaptat in tot ceea ce facem.
Aceasta joaca sau distractie este spiritul ce dezvolta creativitatea, asa cum am spune „Sa ne
jucam cu acea idee!” Incurajeaza un serviciu care este autentic si natural.
Surprinde-i intr-un placut:
Fiecare persoana doreste sa fie apreciata, indiferent daca vorbim despre clienti sau colegi. Ca
sa ii surprinzi intr-un mod placut, trebuie sa gasesti metode simple, dar semnificative, de a le
arata ca ii pretuiesti. Transforma interactiunile de zi cu zi in amintiri speciale.
Alege-ti atitudinea:
Viata te supune permanent la diferite incercari. Secretul este sa intelegi ca iti alegi modul in
care reactionezi si sa realizezi ca acest lucru ii afecteaza pe cei din jur. Atunci cand iei o decizie
in mod constient, iti controlezi atitudinea, in loc ca atitudinea sa detina controlul asupra ta.

Oferta aniversara FISH!

Leadder este locuinta oficiala a Filozofiei FISH! in Romania din 2017, dar FISH! surprinde
oamenii intr-un mod placut de la lansarea acesteia din 1999. Asa ca, pentru a sarbatori cei 20
de ani, FISH! a ales sa ne surprinda si mai mult, oferind o reducere aniversara.

Pretul este valabil pentru grupe de maximum 40 persoane si nu include TVA sau alte costuri
logistice.

Joaca-te si intra aici www.leadder.ro/filozofia-fish pentru a descoperi universul FISH!.
Daca doresti sa iti inspiri echipa si sa, contacteaza-ne si iti vom raspunde la toate curiozitatile.
www.leadder.ro
0721.262.058

