
Poster from the book: Creativity in Business
Download your own poster at: www.ideakillers.net

IDEA 
KILLERS...
PAMPAHINA NG KAALAMAN… MGA RASON KUNG BAKIT 

ANG PAGIGING MALIKHAIN AT PAGBABAGO AY WALA SA 

LOOB NG INYONG SAMAHAN.OO, Pero... ito ay umiiral na! 

hindi magugustuhan ng kliyente natin yan. WALA NA TAYONG 

ORAS… HINDI! IMPOSIBLE… Napaka mahal... dun lang 

tayo sa totoo… HINDI LOHIKAL YAN… KAILANGAN PA 

NATING MAGSALIKSIK... WALANG pambili… Hindi ako 

malikhain… Ayaw nating magkamali pa… Hindi papayag 

ang namumuno…. Magaling na katotohanan… Hindi ko 

responsibilidad yan… Ang Hirap magpaka dalubhasa… 

MALAKING PAGBABAGO IYON… ang merkado ay hindi pa 

handa… Bigyan pa natin ng kaunting pag intindi… Parang…. 

Hindi yan mapapakinabangan ng mga matatanda… 

Napakababa ng bilang namin para dyan… maaaring 

gumana yan sa ibang lugar at hindi ditto… kailan kapa naging 

eksperto?... para yan sa susunod na mga panahon… 

Walang bakante tauhan… Hindi ito angkop para sa aming 

mga kliyente…
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IDEA 
BOOSTERS...
MGA PAMPALAKAS NG KAALAMAN… ANG SALOOBIN UPANG 

MAPALAKAS ANG PAGKAMALIKHAIN AT PAGBABAGO SA IYONG 

ORGANISASYON.Tara! at… Samahan niyo akong tuklasin ang konsepto 

sa likod nito. KAGALAK-GALAK AT KAWILI-WILI… Oo! Mukhang 

ito na ang tamang panahon…Ikaw ay may tutunguhan… Mabuti, ating 

pagyamanin ang mga ideya… Pa’no nila kaya ito ginagawa sa 

ibat-ibang larangan ng mga industriya… kaunting impormasyon 

pa… Ating tignan at balikan ang usapang pinansyal maya-maya… 

Tara barko!! Ang industriya natin ay handa na para mabuwag… mag 

eksperemento tayo… KAHANGA-HANGA!! MAS PAGTIBAYIN PA 

NATIN AT GAWING GAWING KONRETO. Panahon na para baguhin… 

susubukang natin sa susunod na araw kasama ang ating kliyente… Ano 

ang maaaring pwedeng masamang kalabasan?... Ano pa hinihintay 

mo?... PAANO KUNG ANG ATING MGA KAALAMAN AY NAKAWIN NG 

MGA KAKUMPETENSYA? MAHAL KITA! Pag saluhan natin ang oras ng 

pananghalian habang magkasama ngayong araw… Hikayatin mo ako sa 

loob ng 3 minuto… nararamdaman ko ang potensyal… Bakit hindi…

Tuklasin at hanapin ang problema... Ayusin mo... magsimula ka ng 

kompanya… Wag ka nang magpaliwanag... Simulan mo! Simulan 

natin ng masigla ang proyekto!


