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TTI Performance Systems and Success Insights International ogłaszają
globalną zmianę marki na TTI Success Insights
Nowa globalna marka dostarczająca oparte na narzędziach diagnostycznych rozwiązania
zarządzaniem talentami uruchamia witrynę www.ttisuccessinsights.com
SCOTTSDALE, Arizona. – 2 kwietnia 2013 roku – Firmy TTI Performance Systems, Ltd. oraz Success Insights International, Ltd.
ogłosiły w dniu dzisiejszym zmianę nazwy na TTI Success Insights, Inc. i uruchomienie nowej witryny
www.ttisuccessinsights.com. Jako jednolita marka TTI Success Insights będzie dążyć do uzyskania pozycji dostawcy „pierwszego
wyboru” w zakresie rozwiązań opartych na narzędziach diagnostycznych na całym świecie.
Ashley Bowers, prezes nadzorujący dystrybucję TTI Success Insights w USA i Kanadzie, powiedziała: „Połączenie naszych firm
daje niespotykane dotąd możliwości, które pozytywnie wpłyną na obsługę użytkowników indywidualnych i organizacje oraz ich
efektywność. Działając pod jednym sztandarem, pragniemy dostarczyć za pośrednictwem naszych przedstawicieli w 90 krajach,
globalne wsparcie dla naszych klientów.”
Rick Bowers, prezes nadzorujący międzynarodową dystrybucję TTI Success Insights, powiedział: „Jesteśmy dumni z pozycji
wiodącego światowego dostawcy rozwiązań opartych na analizach, zweryfikowanych narzędziach do diagnostyki i coachingu,
wykorzystujących nasze własne opatentowane rozwiązania i produkty pomagające odkrywać, angażować, rozwijać i
wykorzystywać najważniejsze aktywa firmy – ludzi”.
Pan Bowers kontynuował: „Ta ewolucja naszych przedsiębiorstw powstała w wyniku szeroko zakrojonych badań, starannego
planowania i opinii uzyskanych od sieci naszych zaufanych partnerów, którzy prowadzą niezależną dystrybucję naszych
rozwiązań na całym świecie.”
Podstawowe wartości TTI Success Insights to m.in. innowacyjność, rzetelność, uczciwość, zgodność i zaangażowanie w realizację
wizji. Standardem firmy jest osobiste podejście oraz wypełnianie roli zaufanych doradców przez wszystkich naszych partnerów.
Po więcej informacji o TTI Success Insights, odwiedź: www.ttisuccessinsights.com lub dzwoń pod nr 800 869 6908 i 480 443
1077.

O TTI Success Insights, Inc.
Angażując się w doskonalenie organizacji poprzez projektowanie, edukację i wdrażanie opartych na narzędziach diagnostycznych
rozwiązań zarządzania talentami, TTI Success Insights maksymalizuje wydajność i zadowolenie pracowników, jednocześnie
zwiększając wyniki biznesowe firm na całym świecie. Dzięki zatwierdzonym, zgodnym z wymaganiami Komisji Równych
Warunków Zatrudnienia (EEOC) i wolnym od niekorzystnych wpływów narzędziom oceny TTI Success Insights działa za
pośrednictwem globalnej sieci dystrybutorów, niezależnych konsultantów, trenerów, prelegentów i partnerów strategicznych.
Obsługując w USA klientów z listy „Fortune 1000”, baza międzynarodowych klientów firmy obejmuje 90 krajów z całego świata.



