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Czym jest transparentność?

Według Słownika Języka Polskiego określenie

TRANSPARENTNY  oznacza: 

jawny (o działaniu), przezroczysty, przebijający, 

łatwy do rozpoznania lub przewidzenia.

Transparetny w BIZNESIE. Czyli JAKI?

Porozmawiajmy o zarobkach



Mapa trendów

Źródło: https://infuture.institute/mapa-trendow/



Zespół jest bardziej zmotywowany i wydajniejszy

Zwiększa się jakość działań

Zmniejszają się szanse na błędy

Komunikacja jest efektywna

Łatwiej zarządza się zespołem

Wzrasta świadomość sprawczości

Pracownicy są zadowoleni z pracy

Jak działa transparentność wewnątrz firmy?



Dlaczego warto być transparentną firmą?
wpływa na zaangażowanie pracowników

zmniejsza różnice płacowe wg płci

pracownicy cenią wysoko takie firmy

firma zyskuje zaufanie klientów

klienci lubią wiedzieć czego chcą

łatwo zarządza się zespołem

poprawia wizerunek firmy



Przykłady ... czyli dlaczego warto?



“Nasze jedzenie. Twoje pytania”



“Tranfarency”





Brak transparentności = zagrożenia?

brakiem zaufania wśród interesariuszy firmy

większą podatnością na sytuacje kryzysowe

zastojem w rozwoju firmy

niekorzystnym wizerunkiem

konfliktami wewnętrznymi

problemami z pozyskaniem funduszy

utratą doświadczonych pracowników

chaosem?

Brak transparentności skutkuje m.in.:



Prognozy na przyszłość

Transparentność                        Hipertansparentność?



Transparentność jest trendem wznoszącym

Niesie ze sobą wiele korzyści

Jego brak może być niedługo problemem 

W przyszłości może grozić nam hipertransparentność
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