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1 
 

ИДНИНАТА СЕ ИНИ РАЗЛИ НА 
 
 
 

Ништо извонредно на светот не било остварено  
без страст. 

Георг Хегел, 1770-1831, проф. по филозофија во Берлин 
 

Човекот единствено е вистински извонреден кога делува со 
страст. 

Бенџамин Дизраели, 1804-1881, британски премиер 
 

Поврзете се со сите страсти коишто луѓето ги имаат - за 
самите нив, за нивните семејства, нивните заедници и поширо-
киот свет - и тие ќе ве следат до краевите на земјата. Тие ќе 
шират углед за вашиот бизнис, напорно ќе работат за вас, и ќе 
ги купуваат вашите производи, услуги и акции со гордост. Вие 
ќе ги привлечете најдобрите луѓе, ќе обликувате високо моти-
вирани тимови, ќе соберете лојални потрошувачи, ќе ги 
продавате најсилните брендови со најголема цел и највисока 
вредност, ветувајќи подобра иднина. 

Тајната лежи во знаењето како тоа да се стори, што значи 
да се сфати: 

� зошто делуваме како што делуваме; 
� зошто одбираме тоа што го работиме; 
� зошто работиме како што работиме; 
� зошто живееме како што живееме. 
 
Оваа книга се зафаќа да го стори тоа и објаснува како да 

направите нештата да се случат, како да мотивирате, како да 
продавате и како да победите во иднината каде сè е менливо - 
вклучувајќи ја и дефиницијата за победување. 

На едно ниво, таа говори за: 
� огнот во вашето срце; 
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� страста во вашиот живот; 
� тоа што прави луѓето да постигнат извонредност. 
 
Повеќе практично, таа објаснува зошто: 
� толку многу лидери не може да ги мотивираат своите 

тимови; 
� менаџментот на промена често е фрустрирачки; 
� поттиците на старата работа повеќе не делуваат; 
� луѓе напуштаат добро платена работа; 
� секој говори за „имањето живот“; 
� стари маркетинг слогани изгледаат толку уморни; 
� вредностите драматично се менуваат. 
 
...и зошто толку многу луѓе добиваат далеку повеќе 

исполнетост кога работат за ништо, отколку што добиваат од 
нивната работа. Разбирањето на ова е суштински кога станува 
збор за менаџирање и мотивирање луѓе, а исто така и во 
маркетингот. 

Неодамна, имав средба со бизнис лидер кој беше возне-
мирен бидејќи изгубил еден од неговите најдобри луѓе. „Не 
разбирам“, рече тој. „Ние му понудивме бонус од половина 
милион долари за да остане“. 

Тоа што тој не го разбрал е дека страста на неговиот 
колега за тоа што сакал да го работи, наместо тоа, била таква 
што тој не се грижел дали ќе му биде исплатена и една 
паричка. 

 
„Да се биде во допир со огнот и страста се чини дека е 

суштинска потреба за душата на човечкото суштество“. 
Дејвид Вајт во Разбуденото Срце 

 
Обелоденувачка вежба 
Поттикнете ги луѓето да споделат приказни за делување 

кое го работат за никаков надоместок, за работите и групите во 
заедницата во кои се вклучени тие или нивните семејства, или 
имаат обичај и сè уште би ги поддржувале ако имаат време. 
Нивните описи може да ве изненадат, да ви го затоплат срцето, 
да направат да се смеете, па дури и да ве расплачат. Вие би 
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можеле да научите повеќе за вашите соработници за десет 
минути, отколку за претходните десет години. 

 
„Најтрајната среќа доаѓа од пронаоѓање нешто во кое верувате, 

а потоа да ја вложите вашата сила во служба“ 
Мартин Е. П. Селигмен, професор по психологија, 

Унив. во Пенсилванија и автор на Автентична среќа 
 

Седум од десет луѓе во Велика Британија со задоволство 
работат без надоместок - 45% помагаат на организации како 
доброволци, додека остатокот им помага на други кои не се 
членови на нивните семејства, врз основа „еден на еден“. 
Нивните напори вредат 40 билиони фунти, или 4% од бруто 
домашниот производ, ако го вреднуваме секој час според 
просечната плата.1 Ние исто така гледаме високи бројки во 
многу други делови на Европа,2 додека 56% од возрасните во 
САД доброволно работат вкупно 20 билиони часови годишно,3 
44 проценти ако ги вклучите само тие кои работат со 
организации.4 

Но, овие бројки се просеци: 63 проценти од тие кои зара-
ботуваат повеќе од 25.000 фунти во Велика Британија даруваат 
неплатено време на организации, а тие на возраст од 40 до 54 
години воопшто најмногу се доброволци.5 Огромното мнозин-
ство од вишите менаџери во Велика Британија го даруваат 
времето, а гледаме слична шема и кај други нации. 

А трендот е растечки. Доброволната работа значајно се 
зголеми од 1980-те, а со тоа и бројката на часови дадена од 
секоја личност.6 

 
„Ништо извонредно не би било ако е постигнато без 

ентузијазам“ 
Ралф Уолдо Емерсон, 1803-1882 

 
Уште едно обелоденувачко прашање 
На повеќето конференции барав од луѓето да ги подигнат 

рацете ако подариле време во претходните неколку години за 
причина во која веруваат, било да е тоа помагање во месното 
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училиште, собирање пари со конзерва за Црвениот крст или 
купување за постар сосед. 

Моментнална шума од раце секогаш носи насмев. И 
додека учесниците на конференцијата гледаат околу кон сите 
тие разбранувани раце, може да ги почувствувате нивните 
вивнати духови, додека го делат чувството дека сите тие сакаат 
да го променат светот на подобро. 

Повеќето менаџери во секоја група која ја сретнав во 
повеќе од 40 нации, даруваат време на заедницата, или даваат 
пари на други, така што тие можат да го даруваат тоа време. 

А уште поинтересно од знаењето што прават овие 
дарители на време е да прашате „Зошто“? Ќе слушнете длабоко 
трогателни причини: семејна трагедија, пријателство со некој 
кој вдахновува страст за правење на разлика, случајна средба 
со некој што бил во очајна неволја, посакување да се поддржат 
децата во месното училиште и така натаму, додека други 
работат без надоместок поради чувството на должност. 

 
„Моето задоволство доаѓа од ангажманот за унапредување на 

подобар свет“. 
Феј Уотлтон, прет. на Центар за унапредување на жената 

 
Доброволната работа е универзална одлика на човековото 

општество - независно од богатството, статусот, јазикот или 
културата. Каде било да патувате, било да е тоа во Менхетн, 
Москва, Мадрас, Милано, Мелбурн или Мадрид, ќе пронајдете 
(ако побарате) огромен број луѓе кои со задоволство подару-
ваат мали или големи делови од нивните животи без каква 
било мисла за награда, сочувувајќи го знаењето кое помогна 
светот да се направи подобро место. 

Во многу побогати нации, работата без надомест е 
брзорастечки избор за начин на живот на луѓе од секоја возраст 
и етничка група, во секоја канцеларија, фабрика, повикувачки 
центар, малопродажна починка, село и град. Тоа е дел од 
воздухот што го дишеме, заедничка страст дури и меѓу 
најработливите извршни раководители, и моќна сила која 
секоја корпорација треба да ја разбере. 
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„Луѓе даваат штедро на други не само таму каде не постои 
надеж за возврат, туку и кога никој не гледа за да аплаудира 

или да ја одобри нивната дарежливост... Паричници на луѓе се 
враќани без поместена паричка. Добротворни установи имаат 
корист од големи анонимни донации... Тоа наведува на мисла 

колку алтруизмот е важен во бизнисот“. 
Најџел Николсон, проф. на Бизнис училиштето во Лондон, 

автор на Менаџирање на човечкото животно 
 

Слушај и учи 
Учесниците на конференција се разведруваат додека 

луѓето ги кажуваат нивните приказни: описи „исполнети со 
срце“ за време и енергија точени во места и луѓе на кои им 
треба помош. Ако само тие би можеле да ја вметнат оваа сила 
на убедување во маркетинг кампањи, предизвици во бизнис, 
менаџментски успеси, иновација на производи, финансиски 
цели, предводнички стратегии, работни планови, контрола на 
квалитет, буџети или стратешки цели. Некои организации, тоа 
го прават, како добро управувани непрофитни групи, но во 
поголемите корпорации тоа е всушност реткост. 

 
„Тоа што навистина значи во нашите животи и нашите 

заедници се истрајните вредности на возвраќање и помагање на 
други“. 

Колин Л. Пауел7 
 

Спротивставете ја сета оваа страст и посветеност со 
тешкотиите на кои многу организации наидуваат во мотиви-
рањето на нивниот персонал. Можете да потрошите богатство 
во усвојување на најновите моди во менаџментот, и на посебни 
публикации, видео снимки, конференции и внатрешни програ-
ми за обука, и да направите мала или никаква разлика. Вие, 
наместо тоа, треба да се поврзете со оваа силна желба на 
луѓето да се дадат себеси целосно за апсолутно ништо. 

За часовите, деновите, неделите или месеците дадени од 
доброволци често не се говори, можеби поради скромност или 
бидејќи мотивацијата доаѓа од нешто што е лично. Но, лекци-
ите кои ние може да ги научиме од непрофитните активности 
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треба да се на дневниот ред на секој извршен одбор и мена-
џментски тим, но не бидејќи дека за директорите и менаџерите 
значи далеку повеќе за нив тоа што неплатено го работат од 
бизнисот фокусиран на профит за којшто толку многу се 
платени да го водат. 

Размислете околу тоа: десет виши бизнис лидери седат цел 
ден во соба за конференции, борејќи се со еден бизнис 
предизвик по друг. Целосното чинење на тој состанок е 
огромен во однос на плати плус додатоци, како и во времето 
кое всушност поинаку би можело да биде потрошено на 
водење на бизнисот. Повеќето од страста собрана внатре во 
таа соба има малку со тоа што е разговарано, туку е во врска со 
животот надвор: семејството, заедницата и над тоа. 

Ако овие луѓе би можеле само да го поврзат нивниот 
бизнис со дури 20 проценти од заедничките страсти за животот 
надвор од работата, и да ја постигнат таа иста поврзаност за 
секој друг ширум целата корпорација, повеќето од 
предизвиците за кои потрошија цел ден во разговор брзо би се 
растопиле, и тие би биле во подобра положба да одговорат на 
такви прашања како: 
� Како може да добиеме подобра изведба? 
� Како може да ги зголемиме нашите профити и цената на 

акцијата? 
� Како може да охрабриме побрза промена? 
� Како може да ги мотивираме луѓето да заштедат пари? 
� Како може да се осигураме дека нашите продажни тимови ја 

постигнуваат целта? 
� Како може да ја зголемиме лојалноста на потрошувачите и 

на персоналот? 
� Како може да ги одржиме нашите маржи? 
� Како може да ја забрзаме иновацијата? 
� Како може да ја задржиме нашата конкурентска пред-ност? 
� Како може да го подобриме нашиот приход од капиталот? 
� Како може нашите акционери да ги задржиме среќни? 

 
„За да успеете, мора да верувате во нешто со таква страст, 

што тоа станува реалност“. 
Анита Родик, основач на Боди Шоп 
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Што мотивира профитот? 
Ретко имам сретнато претседавач или главен извршен 

раководител на јавно наброена корпорација кој е навистина 
страстен за акционерската вредност, крајниот резултат од 
профитот или приходот од капиталот, како што се за нивните 
деца, за интересите во слободното време, за работите во 
заедницата во кои се вклучени, или за што и да било на кое 
посветуваат енергија надвор од бизнисот. После сè, кога 
платената работа завршува, тие заминуваат. Не гледате многу 
кои се враќаат со понуди да помогнат во слободното време. 

Чудно е, тогаш, дека членовите на комисијата на јавни 
корпорации треба да бидат измамени во замислувањето дека 
некој друг ќе биде длабоко вдахновен од визија која е 
доминирана од зголемените основи на профитот година по 
година. Можете да ветите големи награди за достигнување 
цели, но краткорочните цели може да бидат дочекани воопшто 
без страст за сеопфатната мисија, само како желба брзо да се 
заработи и рано да се оди во пензија. 

 
„Никој, освен инвестициските менаџери, не оди на работа рано 
бидејќи тој или таа копнее да ги направи акционерите богати“. 

Мајкл Хамер, автор на Повторен инженеринг на корпорацијата 
 

Се разбира, тие со големи сопственички влогови во фир-
мите за коишто работат, може да имаат подлабоки емотивни 
врски, а основачите – сопственици, може да ги гледаат нивните 
компании речиси како деца, но силната емотивна поврзаност 
останува невообичаена. Во секој случај, не можете да очеку-
вате еден главен извршен раководител да има вистинска страст 
околу иднината на корпорација во акционерска сопственост, 
кога просечната должина на службата пред да биде отпуштен 
или оттурнат може да биде кратка колку три и половина годи-
ни, во зависност од индустријата и од земјата. 

 
Барајќи промена 

„Највозбудливиот пробив на 21-от век нема да се случи поради 
технологијата, туку поради проширениот концепт на тоа што 

значи да бидеш човечко суштество“. 
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Џон Нејсбит, автор на Мегатрендс 2000 
 

Желбата за доброволна работа е дел од истото радикално 
поместување кое предизвика нови гледишта на рамнотежата 
работа - живот, на корпоративното управување и на 
општествената одговорност, и го одразува револуционерниот 
дух кој би можел да го поттикне секој бизнис во иден успех. 

 
„Целта на животот е живот со цел“. 

Роберт Бирн, автор 
 

Кој сè уште претпочита, во секој случај, да работи за 
големи корпорации? Не многумина во Велика Британија. Девет 
од десет лица на возраст од 35 до 45 години сакаат да ги 
напуштат вообичаените работи во бизнисот.8 Тешко може да 
замислите поголема сила за промена во работата. 

Тие можат да бидат поделени во групи како што се: 
 
� Вкрстени преместувачи. Овие ја вклучуваат 

најголемата група од оние кои бараат промена. Тие се успешни 
луѓе кои бараат да се разгранат на свое, и сè уште се мошне 
амбициозни за кариерите и нивната иднина, но сакаат живот по 
нивни сопствени услови, да работат за самите себе, да го 
пронајдат сопствениот пат. 

� Нови автентични. Од овие, толку многу колку седум од 
десет би ги преполовиле своите плати за „живот со повеќе 
смисла“. Многумина од нив се селат во провинција или на 
село, или вршат доброволна работа во странство, или се 
преобучуваат за работи како учителство или земјишно-
пејсажно градинарство.9 

 
Многу успешни вкрстени преместувачи подоцна стануваат 

„постари автентични“, кои бараат да наметнат нешто назад, за 
поголемото добро, откако ги воделе своите сопствени бизниси. 

Незадоволството од работата е силно поврзано со долгите 
работни часови, делумно бидејќи станува толку тешко да се 
тежнее за другите интереси. Ако целта е целосно пронајдена 
надвор од работата, тоа може да биде одлично ако работните 
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часови се ограничени. Но колку подолги стануваат тие часови, 
толку е поверојатно дека некој ќе почне да се чувствува 
здробен, незадоволен или дури злоупотребен.10 

 
Во потрага по исполнување 
 

„Луѓето влегуваат во бизнис како сјајни, добро образовани, 
како луѓе со висока енергија, полни со сила и желба да 
направат разлика... Огромна е можноста на бизнисот да 

придонесе кон справување со широк обем на општествени 
проблеми. Ние мора да научиме како да ја впрегнеме 

посветеноста на нашите луѓе - тогаш нашата посветеност за 
градење подобар свет ќе има некое значење“. 

Питер Сенџ во Петтата дисциплина, цитирајќи го Бил 
О`Браен, поранешен претседател на Хановер осигурувањето11 

 
Уште едно испитување во Велика Британија покажува 

дека шест од десет лица на возраст од 25 до 35 години 
чувствуваат неисполнетост во нивните кариери.12 

 
� 83% веруваат дека страдаат од „четвртинска животна 

криза“. 
� 90% бараат повисока цел во работата. 
� 59% велат дека немаат пронајдено значајна цел во нивната 

работа 
� 75% велат дека нивните шефови не ги вреднуваат 

вештините здобиени од доброволната работа во заедницата. 
� 25% се загрижени околу слабата етика на компанијата за 

која работат. 
� Повеќе од половина се обидуваат да ја напуштат нивната 

работа. 
� Речиси сите чувствуваат дека постарите менаџери изгледа 

немаат разбирање. 
 
Таквите одговори се нови, растечки, стануваат повеќе 

искрени, и ќе имаат, на некој начин, влијание на секоја 
организација - од најмалиот семеен бизнис до најголем мулти-
национален, од болници до изведувачи на работи, од владата 
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до граѓански услужители, до секој универзитет и секое 
училиште за бизнис, секое добротворно друштво и секое 
семејство. 

Младите луѓе се заситени од кажувањата на постарата 
генерација да ги наведнат главите и да работат напорно - 
младите луѓе чувствуваат дека срцата на постарата генерација 
отчукуваат во различен ритам - ако воопшто отчукуваат. 

Од испитаниците, 40% од мажите и 20% од жените се 
чувствуваат неисполнети на работа. Оваа различност можеби 
делумно е бидејќи повеќе жени од мажи работат скратено 
работно време и зашто жените, општо, се побалансирани во 
однос на целта во нивните животи.13 

Запомнете дека ова е генерацијата на деца кои беа 
воспитувани на „достојни“ телевизиски или училишни 
кампањи, чии родители самите често даваа време или пари за 
разни причини, кои беа охрабрувани да помогнат во 
спасувањето на светот со собирање лименки за да подигнат 
пари за дождовните шуми, или ситни пари за помош на 
слепите деца во Малави. Како возрасни, сега се во организации 
кои потфрлуваат да им дадат некакво задоволство во однос на 
решавање на кој било светски проблем или да ги задоволат чии 
било реални потреби. 

 
„Компаниите кои цветаат во оваа деценија ќе го прават тоа, 
бидејќи се способни да обезбедат значење и цел, контекст и 
временска рамка која го охрабрува личниот потенцијал да 

цвета и расте“. 
Професор Линда Грејтон, Училиште за бизнис во Лондон, 

автор на Жива стратегија 
 

Недостатокот на страст на работното место е исто така 
вообичаено и во САД. Помалку од половината Американци 
велат дека се задоволни со нивната работа - највисокото ниво 
на незадоволство од 1995. Падот во задоволството од работата 
е присутен меѓу работници од сите старосни групи, ширум 
сите даночни групи и региони.14 Земете ги предвид овие 
статистички податоци: 
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� 35% од вработените во корпорации - „врвни изведувачи“ - 
се под голем ризик да ги напуштат нивните работни места. 
� 60% чувствуваат дека притисокот за работа е преголем. 
� 83% сакаат да поминуваат повеќе време со нивните 

семејства. 
� 56% се незадоволни на работа.15 

 
Еден од пет Американци одбрал да се „повлече назад“ со 

намалување на нивниот приход и трошок.16 
Друго испитување покажа дека помалку од половината од 

сите жители на САД биле задоволни со својата работа. Падот 
беше пронајден помеѓу работници од сите старосни групи, 
ширум сите даночни групи и региони. Причините ги вклучуваа 
забрзаното темпо на промена, притисокот за прилагодување, 
растечките барања за функционирање на сè повисоки нивоа и 
замагленоста помеѓу домашното и работното време. 
Половината од оние кои беа на возраст помеѓу 45 и 54 години, 
најверојатно беа заситени.17 

Овие уморни и деморализирани работници се немирни, 
чувствувајќи се повремено експлоатирани и може дури збунети 
и засрамени да работат за корпорации кои привлекуваат 
негативно медиумско покривање.18 

Во Австралија, 30% од луѓето на возраст од 30 до 59 
години одбраа да се повлечат назад во текот на претходните 10 
години, ако ги вклучите 7-те проценти кои одбраа да се вратат 
на образованието или да започнат да работат за самите себе. 
Луѓето се повлекуваат назад за да одвојат повеќе време за 
семејството, за поздрав поврамнотежен живот, или да 
постигнат поголемо лично исполнување. Тие со пониски 
приходи, ако тоа нешто значи, имаат незначително помала 
веројатност да се повлечат назад од тие кои заработуваат 
повеќе, а огромното мнозинство го постигнува тоа што се 
надева дека ќе го постигне.19 

Телефонска анкета по случаен избор изведена ширум 
Британија која опфати 1.002 возрасни, изведено во 2003 од 
Барна Ресерч Груп, заклучи дека доброто здравје, високиот 
интегритет, добриот брак, добрите пријатели и јасната цел за 
живеење, беа врвните пет цели помеѓу испитаниците. Доброто 
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здравје беше именувано од девет од десет возрасни како нивна 
највисока цел, додека четири од пет испитаници кажаа дека 
сакаат да живеат со висок интегритет, а близу истата бројка 
посакува да има еден брачен партнер во текот на целиот 
живот.20 

Сево ова значи дека менаџерите треба да си постават 
огромни прашања. Ако сакаме страст на работата, треба да се 
осигураме дека работата го зголемува здравјето, долгорочните 
односи, пријателството, и обезбедува цел за живеењето. 

 
Во трагање по значење 
 

„Човековото трагање за значење е првенствената мотивација во 
неговиот живот“. 

Виктор Франкл, автор на Човековото трагање по значење 
 

„...единствена цел на човековото постоење е да запали 
светлина во темнината на чистото битие“. 

Карл Јунг, 1875-1961 
 

Многумина бизнис мислители сега зборуваат за важноста 
за ангажирање на страста на луѓето во нивната работа. За мене, 
страста е сè. Јас побргу би работел со пет луѓе кои навистина 
веруваат во тоа што го прават, отколку со 500 кои едноставно 
не можат да ја видат поентата. 

Животот е премногу краток за трошење на време за 
проектите кои не можат да испорачаат нешто, за луѓето кои 
нема да се променат и за процесите без цел. 

Кога сте близу до смртта, тоа ве тера да размислувате за 
животот. Јас првобитно започнав како лекар, грижејќи се за тие 
кои умираа од рак: им ја олеснував болката, давав емоционална 
поддршка, помагајќи им да ги живеат последните денови дома 
со нивните семејства. Секој ден е посебен ден. Доаѓате до тоа 
на нештата да гледате различно. Во такво време, приоритетите 
се менуваат, и вие се фокусирате повеќе на тоа што навистина 
е важно. 

Но, сега го гледаме истиот мисловен процес кај помладата 
генерација бизнис менаџери, помеѓу студентите, дури и кај 
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оние кои го напуштаат средното образование. Тие поставуваат 
длабоки прашања околу целта и насоката на нивните животи. 

 
„Ние им ги даваме на луѓето нивните животи назад со 

поправка и лекување на човечкото тело... Го нарекуваме тоа 
`цел над профитот`. Секој што работи за компанијата знае дека 

тоа е наша цел“. 
Сер Крис О`Донел, CEO на Смит и Нефју21 

 
Со оглед на ставовите отсликани погоре, немаме 

изненадување дека следните се најопштите прашања поставени 
во врска со работата: 

 
� Зошто служи мојот живот? 
� Зошто го работам ова и работам за оваа компанија? 
� Зошто го трпам ова ниво на притисок? 
� Дали навистина сакам да продолжам вака? 
� Зошто не правам нешто што е важно за мене? 
� Како можам да посветам повеќе време на семејството и 

на други кои се значајни за мене? 
� Колку пари навистина ми требаат да живеам задоволен 

живот? 
 
Еве еден од најголемите предизвици за вашата иднина во 

бизнисот. Ако може да ми покажете каква разлика вашата 
менаџментска цел прави на животите на другите луѓе, ќе 
пронајдете дека тоа наидува побргу отколку што некогаш би 
можеле да замислите, и подобро одошто предизвикувачки сте 
се надевале. Ако не можете, тогаш заборавете. Луѓето кои 
работат со вас ќе одлучат дека постојат други работни места, 
кои се повеќе вредни за потрошеното време и поисполнети. 

 
„Страста е поединечната најмоќна конкурентска предност која 

една организација може да ја бара во градењето на својот 
успех“. 

Ричард Ченг, автор на Страсниот план на работа 22 
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Ние говориме за далеку повеќе достигнувачки исход од 
посветеност на вработените. Слични исходи влијаат на однесу-
вањето на потрошувачите и на инвестициите. Анкета изведена 
врз 25.000 лица, ширум 23 земји на шест континети, покажува 
дека сликата на луѓето за компаниите сега е обликувана повеќе 
од корпоративно „граѓанство“ (56 проценти) отколку од брен-
дот (40 проценти) или основите на бизнисот (34 проценти). На 
пример, 77 проценти сакаат нивните пензиски фондови да 
усвојуваат етички инвестициски политики, толку долго додека 
тоа не значи помал раст. Две од три лица сакаат компаниите да 
одат понатаму од правењето профит, плаќањето порези, 
вработувањето луѓе и на потчинувањето на законите; тие 
сакаат, исто така, компаниите да придонесат за пошироки 
општествени цели. Дотолку повеќе, еден од пет потрошувачи 
наградил или казнил компанија во изминатите 12 месеци, во 
зависност дали тие ја одобруваат или не нејзината етика.23 

Па така, што сето тоа значи за предводништвото, 
маркетингот и менаџментот? 

 


