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Για σην επίσετξη «πποβλέχιμψν αποσελεςμάσψν »
ςε δύςκολοτρ καιπούρ, θα ππέπει να σηπούνσαι οι
πιο κάσψ απφέρ ποτ κεπδίζοτν.
Ππώση απφή: Πποςδιοπίςσε σιρ πποσεπαιόσησερ
ςαρ . Οπίςσε ςαυείρ και μεσπήςιμοτρ ςσόφοτρ.
Μεσπήςσε σα αποσελέςμασά ςαρ.
Δεύσεπη απφή: Ενεπγείςσε με ςσπασηγική ποτ
μποπεί να ενεπγεί γπήγοπα και αποσελεςμασικά
από άποχη κόςσοτρ και φπόνοτ.
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Ατξήςσε σην εμπιςσοςύνη με σην επίδειξη πίςσηρ
ςσοτρ άλλοτρ. Να είςσε
αξιόπιςσοι, ανοικσοί ςε
ειςηγήςειρ και ειλικπινείρ.
Σπίση απφή:
Να επιστγφάνεσε πεπιςςόσεπα με λιγόσεπα. Δώςσε
πποσεπαιόσησα ςσιρ δπαςσηπιόσησερ ποτ έφοτν αξία.
Για σην αύξηςη σηρ παπαγψγικόσησαρ, ατξήςσε σην
απόδοςη σψν επγαζομένψν όλψν σψν επιπέδψν
«Πεπιςςόσεπα αποσελέςμασα με σα
λιγόσεπα"
Λεισοτπγεί μόνο αν έφεσε κάνει πεπιςςόσεπα από
ςψςσά ππάγμασα, όπψρ σο να
επικενσπψθείσε
ςσοτρ Πελάσερ και σο Ανθπώπινο Δτναμικό ςαρ.
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Σέσαπση απφή: "Μειώςσε σον υόβο."
Για να ανσιμεσψπιςσεί ο υόβορ, διοφεσεύςσε σην
ενέπγειά σοτ πποςψπικού ςαρ ςε αποσελέςμασα.
Οι απφέρ ατσέρ ανσαποκπίνονσαι ςε σέςςεπιρ
υόβοτρ
ποτ απειλούν σην επιφείπηςή ςαρ:
«παπάλειχη εκσέλεςηρ, κπίςη εμπιςσοςύνηρ, η
απώλεια σηρ εςσίαςηρ και ο ένσονορ υόβορ για
αποστφία."
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Οι σέςςεπιρ υόβοι ποτ απειλούν
σηρ επιφείπηςήρ ςαρ.

σην επιστφία

Οι σέςςεπιρ απφέρ ποτ πποβλέποτν επιστφή
ανσιμεσώπιςη ατσών σψν απειλών.
Πώρ να εςσιαςθείσε ςσα αποσελέςμασα και να
εξοτδεσεπώςεσε σοτρ υόβοτρ ςαρ.
Πώρ να διασηπήςεσε
εξαιπεσικέρ επιδόςειρ
κασά ση διάπκεια σψν δύςκολψν οικονομικών
καιπών.
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. Οι μεγάλοι ηγέσερ παπαμένοτν ιςφτποί κασά ση διάπκεια δύςκολψν
οικονομικών ςτγκτπιών ,καθοδηγώνσαρ με επιστφία σοτρ οπγανιςμούρ/
επιφειπήςειρ σοτρ δια μέςοτ σψν πιο κάσψ απειλών.








"Η αποστφία εκσέλεςηρ " - Μποπούν οι επγαζόμενοι να
ππαγμασοποιήςοτν σην ςσπασηγική ςαρ;
"Κπίςη εμπιςσοςύνηρ" - Σο πποςψπικό ςτνεφίζει να εμπιςσεύεσαι σιρ
απουάςειρ σηρ διοίκηςηρ;
«Η απώλεια σηρ εςσίαςηρ" – Σο πποςψπικό παπαμένει εςσιαςμένο ςσοτρ
ςσόφοτρ ;
«Αβεβαιόσησα και υόβορ για σο μέλλον "- Σο πποςψπικό /ςτνεπγάσερ Θα
έφοτν καλή απόδοςη ζώνσαρ ςε ςτνεφή αβεβαιόσησα για σο μέλλον σηρ
επιφείπηςηρ;
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Ανσαποκπιθείσε ςε κάθε μία από ατσέρ σιρ απειλέρ με ση
φπήςη σεςςάπψν απφέρ ποτ αποσελούν και σοτρ
ακπογψνιαίοτρ λίθοτρ σηρ επιστφίαρ:

Μια απφή: "Εκσέλεςη Πποσεπαιόσησερ με Απιςσεία“
Βεβαιψθείσε όσι κάθε μέλορ σηρ ομάδαρ ςαρ γνψπίζει σον
πόλο σοτ ςσο να κασαλήξει ςε ςαυή και επισεύξιμοτρ
ςσόφοτρ. Εσαιπείερ ποτ επιστγφάνοτν ςε δύςκολοτρ
καιπούρ είναι ατσέρ ποτ σοποθεσήςει ξεκάθαπα σοτρ
ςσόφοτρ σοτρ .
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«Έμυαςη ςσοτρ ςσόφοτρ με μεγάλο βαθμό πποσεπαιόσησαρ "
- Να είςσε ακπιβείρ. Έναρ ςσόφορ, όπψρ «εξοικονόμηςη
ενέπγειαρ» είναι πολύ αςαυήρ για σοτρ ανθπώποτρ ούσψρ
ώςσε να εκσελέςοτν με αποσελεςμασικόσησα. Ωςσόςο,
λέγονσαρ όσι η επιφείπηςη ππέπει να μειώςει ση φπήςη
ενέπγειαρ κασά 10% μέςα ςε ένα έσορ είναι έναρ
μεσπήςιμορ, ευικσόρ ςσόφορ.


«Επιβεβαιώςσε όσι όλοι γνψπίζοτν σην ειδική επγαςία
ποτ ππέπει να γίνει για σην επίσετξη ατσών σψν ςσόφψν"
– Εάν σα επισελικά ςσελέφη ςαρ έφοτν ςαυείρ ςσόφοτρ,
μποπούν να ανσιληυθούν επακπιβώρ σοτρ πόλοτρ και σιρ
ετθύνερ σοτρ ςε όλοτρ σο σομείρ δπαςσηπιοσήσψν σηρ
επιφείπηςηρ. Ατσό δίνει επίςηρ ση δτνασόσησα να
αναζησήςοτν ετκαιπίερ για να επισύφοτν σα ςφέδιά σοτρ
και να νικήςοτμε σα εμπόδια.
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«Μεσπείςσε

σα αποσελέςμασα σηρ πποςπάθειαρ" –
Μεσπείςσε πόςο καλά η επιφείπηςή ςαρ λεισοτπγεί τπό
σο υψρ σψν κύπιψν ςσόφψν σηρ. Μεσπήςιμα ςσοιφεία είναι
η αύξηςη ή μείψςη σψν πψλήςεψν ή η αύξηςη ή μείψςη
σηρ κεπδουοπίαρ .

«Ειςάγεσε
ένα
φπονοδιάγπαμμα
παπακολούθηςηρ
αποσελεςμάσψν " - σελέφη ανακοινώνοτν ςτφνά νέοτρ
ςσόφοτρ μεγάληρ εμβέλειαρ, αλλά ςση ςτνέφεια σοτρ
αυήνοτν να αποστγφάνψ μέςα ςε λίγοτρ μήνερ λόγψ σηρ
έλλειχηρ ςτςσημασικήρ παπακολούθηςηρ.
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«Πποςδιοπίςσε σοτρ ππψσαγψνιςσέρ» - Αναγνψπίςσε
ατσούρ ποτ κάνοτν μια τποδειγμασική δοτλειά και μάθεσε
σο γιασί. Να θέσεσε τχηλέρ υιλοδοξίερ και να παπέφεσε
κίνησπα για σην επίσετξη σοτρ.
"Ρψσήςσε σην ομάδα για σοτρ σπόποτρ βελσίψςηρ σψν
επιδόςεψν σηρ " - Οι άνθπψποι ποτ επγάζονσαι ςε μια
ςτγκεκπιμένη επγαςία κάθε μέπα, έφοτν ςτνήθψρ σιρ πιο
διοπασικέρ ιδέερ για σο πώρ θα βελσιψθούν σα επίπεδα
αποσελεςμασικόσησαρ/ παπαγψγικόσησαρ σοτρ . Μεπικέρ
υοπέρ οι δικοί ςαρ άνθπψποι
έφοτν σιρ καλύσεπερ
απανσήςειρ.
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Δεύσεπη Απφή : «Κινηθείσε με σαφύσησα εμπιςσετόμενοι σο
Ανθπώπινο Δτναμικό ςαρ"
Οι επγαζόμενοι ςε μια επιστφημένη επιφείπηςη εμπιςσεύονσαι
σοτρ ηγέσερ σοτρ ςσον ςφεδιαςμό επιστφημένψν ςσπασηγικών

Διενεπγείςσε
σα πιο κάσψ σπία βήμασα για
αποκασαςσήςεσε σην εμπιςσοςύνη ςσην εσαιπεία ςαρ:




να

«Δημιοτπγήςσε σην κασάλληλη διαυάνεια ςσιρ διάυοπερ
ςτνανσήςειρ ".
“Σιμείςσε σιρ δεςμεύςειρ ςαρ»
«Εμπιςσετσείσε σην ομάδα ςαρ» – Όσαν εμπιςσετσείσε σοτρ
άλλοτρ και οι άλλοι θα ςαρ εμπιςσετσούν .
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Απφή Σπίση:
"Να επιστγφάνεσε πεπιςςόσεπα αποσελέςμασα με λιγόσεπα."
Αναςφεδιάςσε
σιρ
πποσεπαιόσησερ
ςαρ
και
επικενσπψθείσε ςσιρ δπαςσηπιόσησερ ποτ πποςυέποτν
αξία ςσον πελάση ςαρ. Πολλοί διετθτνσέρ πποςπαθούν
να κάνοτν πεπιςςόσεπα με λιγόσεπα μέςα ςε μια κπίςη με
απολύςειρ, πώληςη πεπιοτςιακών ςσοιφείψν ή παπαίσηςη
από σα νέα έπγα. Ωςσόςο, σα επιστφημένα ςσελέφη
ςκέυσονσαι ςσπασηγικά. Ανσαποκπίνονσαι ςσην κπίςη με
δύο σπόποτρ:
 “Focus on building customer and employee loyalty.”


“Push the „reset‟ button to align the organization around
those priorities.”
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Απφή σέσαπση: “Μειώςσε σον υόβο”
Βοηθείςσε σοτρ τπαλλήλοτρ ςαρ να κασετθύνοτν σιρ
ενέπγειερ σοτρ ςε δπάςειρ με αποσελέςμασα. Οι άνθπψποι
έφοτν πολλούρ λόγοτρ να υοβούνσαι σην αβεβαιόσησα σοτ
μέλλονσορ, ιδιαίσεπα τπό σιρ ςημεπινέρ ςτνθήκερ. Fear
takes a psychological toll on your employees‟ emotional and
physical health. It wears people out. They may find that
making decisions and taking action becomes more difficult.
As their leader, your role is to reduce their fears and help
them redirect their energies into something positive.
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Πποληπσική διαφείπιςη ςαν βαςικόρ παπάγψν επιστφίαρ
Anticipate and Act than React and Regret
Mελεσείςσε με πποςοφή σα πποειδοποιησικά μηνύμασα σηρ
αγοπάρ και ενεπγείςσε κασάλληλα.
Study the Early Warning Signals –Evaluate them and Act
H άμεςη ανσαπόκπιςη ςσιρ πποκλήςειρ σψν καιπών και σψν
πποβλημάσψν, φαπακσηπίζει σα τχηλά επίπεδα διαφειπιςσικήρ
ικανόσησαρ σψν ςσελεφών μίαρ επιφείπηςηρ.
Immediate Action is the secret of Efficiency
Η σαφύσησα με σην οποία μποπεί να ευαπμόςει διοπθψσικά
μέσπα μια επιφείπηςη , είναι καθοπιςσικόρ παπάγψν για σην
ύπαπξη σηρ ςσο μέλλον
Σhe speed you may apply corrective measures will be very decisive
in the existence of your company in the future

ΕΤΧΑΡΙΣΩ
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