Traust er fjárhagslegur drifkraftur sem hefur ávallt áhrif á tvo
mælanlega þætti: hraða og kostnað.
Vatn er það efni sem viðheldur öllu lífi á þessari
plánetu. Þegar það er til staðar blómstrar allt og vex.

KOSTNAÐUR
VANTRAUSTS

Þegar það er ekki til staðar visnar allt og deyr.
Það sama á við um traust. Þar sem skortir traust
veikjast sambönd, verkefni mistakast, viðskiptavinir

VIRÐI
TRAUSTS

flýja til keppinauta, framtak verður til lítils og fólk
missir móðinn.

Líkt og gára í tjörn þá hefst traust með þér. Þessi gagnvirka vinnustofa mun hjálpa leiðtogum að auka
persónulegan trúverðugleika, beita tilteknum aðgerðum sem efla traust og læra að virkja og hvetja
starfsfólk.

Leiðtogar ná árangri – með hætti sem vekur traust
Í stað þess að kenna fólki einungis grunnreglur,

Þessi öflugi rammi gerir stjórnendum kleift að

snýst vinnustofan Virði trausts (Leading at the

efla til muna persónulegan trúverðugleika sinn,

Speed of Trust 3.0) um að innleiða nýtt tungutak

virkja starfsfólk á algjörlega nýjan hátt og auka

og nýja hegðun í samhengi raunverulegrar vinnu.

einbeitingu sína og ábyrgð á árangri.
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Vinnustofan Forysta á grunni trausts veitir þátttakendum hugarfar, færni og verkfæri sem efla með
mælanlegum hætti getu þeirra til að ná árangri á máta sem vekur traust. Lausnin er í boði sem
fjarvinnustofa eða staðbundin vinnustofa. Á vinnustofunni munu þátttakendur læra eftirfarandi:

Þáttakendagögn
•

Vinnubók þátttakenda

•

Speed of Trust spilastokkur á
íslensku

•

Weekly Trust Huddle Guide

•

The Speed of Trust metsölubókin

•

Speed of Trust Digital Coach App

•

tQ 360° rafrænt frammistöðumat

Fyrir nánari upplýsingar um vinnustofuna Forysta á grunni trausts, endilega hafðu samband við teymi FranklinCovey á Íslandi á
info@franklincovey.is eða hringdu í síma +354 775 7070. Þú getur einnig sótt nánari lýsingu á vefsíðu okkar www.franklincovey.is eða
heimsótt enska síðu okkar með ítarefni hér: www.franklincovey.com/sot .
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