
!باشید داشتھ مھمان ٢٠ تجارتتان یا محصول معرفی بعدی جلسھ در چگونھ 	

		

-  طول در آنھا ھمھ با. بفرستید اپیام یتماس بگیرید  رو پیش جلسھ با رابطھ در آنھا با و کنید شروع اسم نفر ١٠٠ حداقل 
.کنید پیگیری سپس و بگیرید تماس روز دو الی یک  

- .دھید قرارلیست برنامھ ریزیتان  در و کنید اضافھ) احتمالی ھای مشتری( متقاضیان اطالعات بھ مربوط لیست بھ را آنھا   
 
 
 

ارزد: می دالر میلیون یک کھ فرآیند ھشت مرحلھ ای دعوت  
 

او با تماس برای مقابل طرف از گرفتن وقت برای کنید آماده اس ام اس متن یکابتدا   
:مثال  

- ؟باشیم داشتھ ای دقیقھ سھصحبت  یھ باھم اینکھ برای خوبھ زمانی چھ بگی بھم میشھ   
- کنیم؟ صحبت باھم یممیتون کی دارم نیاز کردم شروع کھ جدیدی پروژه مورد در تو مشورت بھ من   
- کنیم؟ صحبت ھم با نیممیتو کی. گردیم می چیز یھ دنبال ما دوی ھر شدم متوجھ وقتھ خیلی   
-  از مخوا نمی چون ؟کنیم صحبت ھم با نیمتو می کی. افتاده مبرا اتفاقی چھ کھ مبگو تو بھ مخوا می ام زده ھیجان واقعا من 

بدی دستش  
- کنیم؟ صحبت باھم نیمتو می کی. یبش آشنا ھاشبا کھ مخوا می. زدم کرده ھیجان خیلی کھ مکرد شروعرو  بیزنس یھ   
-  تو بھش بھ راجع مخوا می. ام زده ھیجان و بدم استعفا ھا سال از بعد کارم از کھ ریختم برنامھ یھ شده؟ چی بزن حدس 

کنیم؟ صحبت ھم با نیمتو می کی. مبگ  
.شود تمام سوال عالمت با و باشد کوتاهاین متن  کنید سعی. کنید آماده خودرا پیام متن  

 
 

	فرآیند ھفت مرحلھ ای تماس تلفنی برای دعوت

	 باشد کوتاه: اولقدم   
.ھستید تلفنی ودعوت ماموریت در ھمیشھ چون کنید می صحبت کوتاه کھ بگویید عجلھ و شتاب با  آنھا بھ  

:مثال  
- بگم بھت باید کھ مھمھ خیلی موضوع این اما ندارم صحبت برای زیادی وقت من   
- کردم صحبت باھات کھ شدم خوشحال. بیرون میرم دارم من   

کنید صحبت اضطراری حالت یک بانکتھ:  	

	 )احتمالی مشتری( متقاضی از کردن تعریف: دومقدم   
 بھ کھ مجاب میکند را پراسپکت و کند می باز واقعی ارتباط یک روی بھ را درھا کھ طوری بھ. است مھم و حیاتی بسیار کار این
 پراسپکت از سپس و کنید شروع "مبد افزایش رو درآمدم تا کردم شروع رو جدیدی بیزنس من" گفتن با .کند گوش گویید می آنچھ

.کنید تعریف 		

:کردن تعریف متن از ھایی نمونھ  
- میذارم احترامگیری  می کار بھ تجارت انجام برای تو کھ ھایی راه بھ ھمیشھ من و یبود موفقی فرد ھمیشھ تو   
- ازت ممنونم شخاطر بھ ھمیشھ و بودی من حامی ھمیشھ تو   
- کنم می تحسین روتو موضوع این خاطر بھ وھمیشھ شناسم می من کھ ھستی افرادی ترین اجتماعی از یکی تو   
- بینن نمی مردم باقی کھ میبینی چیزایی و داری بیزنس زمینھ در ای کننده متحیر ذھن تو   
-  زیادی احترام موضوع این خاطر بھ و ھستی )مرتبط با محصولی کھ توزیع میکنید(.......   زمینھ در افراد ترین آگاه از یکی تو 

مقائل برات  
 
 



	 :سرد دایره برای  
	- کردید ارائھ ما بھ رو یمکرد دریافتحاال تا کھ سرویسی بھترین شما  	

	  )احتمالی مشتری( پراسپکت در چیزی کنید تالش. باشد صادقانھ باید کھ است این افراد از تمجید و تعریف در کلیدی نکات از یکی
کنید تمجید و تعریف آن از و کنید پیدا خود  

کنید! دعوت :سوم قدم  
:و کاربرای جلسھ معرفی کسب   

-  اون داری نیاز واقعا تو کھ کردم پیدا چیزی یا. ببریم باال مون رومالی گردش کنھ می کمک مونبھ واقعا کھ کردم پیدا راھی فکرکنم 
 رو ببینی

	- ندازیی بنگاھیھ  بھش کھ مخوا می تاز و مانداخت راه جدیدی بیزنس من   
- افتادم تو یاد ،بسازن بزرگ فرصت یھ نخودشو برایکردم  پیدا کھ بیزینسی طریق از تونن می کھ یکسای بھ داشتم وقتی   
-  رو بزرگ بیزنس یک میتونیم اون با کھ مکرد پیدا ھردومون برای راھی یھ من ؟گردی می(یا یھ کار متفاوت)  کار دنبال ھم ھنوز 

بشیم متحمل را ریسکی ھیچ اینکھ بدون ،بزنیم استارت  
-  دوست ؟ندازیب خطر بھ رو میدھی انجام داری االن کھ کاری اینکھ بدون ببری باال رو درآمدت کھ داره وجود راھی گفتم بھتیادتھ 

بدونی؟ بھش راجع داری  
- است منطقھ در توسعھ و پیشرفت حال در کھ مشرکتی پیوست بھ من   
- زدم زنگ بھش کھ ھستی کسایی اولین جزو تو و کردم پیدا باحال راه یھ من  	

	 :سرد دایره برای  
- کنید؟ دگرگون رو ندرآمدتو کھ یدکرد فکر این بھ   
- ؟گذاشتید باز نکاریتو ھای گزینھ آیا   
- دارید؟ ھستید، فارغ خود کار از کھ اوقاتی برای ای برنامھ حاضر حال در آیا  	

	 :گرم دایره برای  
- . کنم تمرین مدوستا با کھ دارم نیاز مانجامش بد کھاین از قبل و ھستم نگران کمی خاطر ھمین بھ و مکرد شروع رو تجارتی یھ من 

م؟بد انجام تورو با  تمرین این کھ یخوا می  
-  و کنم بازبینی اونو تا کنی می کمک من بھ. مبد انجامش نھخو در نمبتو کھ کنم شروع را تجارتی یھ کھ کنم می فکر این بھ دارم من 

نھ؟ یا دارد ارزش آیا کھ ببینم 	

	 :محصولمھمانی شوی  برای  
- ......... ھست زمینھ در نوآوری یک خودش نوع در کھ آوردم اروپا از جدید برند یک من   

 
	 :تمجید و تعریف  

معرفی محصول اونجا کھ ای دقیقھ ٣٠ جلسھ این بھ من با ممیش ممنون و میذارم احترام بیزینس در قوی مھره یک عنوان بھ تو بھ من  
.یبگ من بھ رو نظرت و ،بیایی شھمی  

)غیرمستقیم دعوت( :سومدعوت شخص   
  خواستید حتی شاید میدونھ کی .داد خواھید ارجاع من بھ رو زیادی ھای مشتری د،بیا نخوشتو محصول این از شما اگر کھ نمدو می
کنم؟ رزروتوندر جلسھ براتون جا  میتونم پس .کنید ھمکاری محصوالت توزیع بخش در من با 	

 برای فقط مکرد دعوت رو شما کھ ای جلسھ: بگویید ساده خیلی ،کار درباره کردن سوال آنھا در حین پروسھ دعوت شروع کردند اگر
 شما برای ولی دارم حضور جلسھ آن در من .میکنن صحبت تجارت این کاری فرصت با رابطھ در محصول، معرفی بعداز .ھمحصول
.بمانید کھ نیست اجباری 	

:قاطعانھ مکالمھ نمونھچند   
- میشد متحیر اون  نتیجھ و جدید برند این عملکرد از واقعا شما   
- کنم؟ حساب بعدی جلسھ در شما نظرات بازخورد روی میتونم   

 
 



اضافی اطالعات: چھارمقدم   
:دھید پایان مکالمھ بھ زیر ھای سوال پرسیدن با دادند، ادامھ خود پرسیدن سوال بھ تلفن پشت آنھا اگر  

- میکنید؟ مراجعھ ان ،بھ بدھد شما بھ ای حرفھ حد در را دارید الزم کھ اطالعاتی تمام کھ بفرستم لینک یک شما برای من اگر   
- میخوانید؟ را آن. بدھم.... یا بروشور/ مجلھ شما بھ اگر  	

:بگویید کردند پافشاری سوالھایشان روی آنھا اگر  
- ، سی لینک، بروشور، کاتالوگ، مجلھ این در ھستید دنبالش بھ شما کھ آنچھ تمام اما میخواھید، بیشتری اطالعات شما کھ میفھمم من 

.دی، دی وی دی و... وجود داره  
- است منابع این بھ مراجعھ میگویم چھ من شوید متوجھ اینکھ برای شما برای راه ترین سریع   

 

بگیرید زمانی تعھد: پنجم مرحلھ  
:خواستند اضافی اطالعات شما از آنھا اگر  

- کنم؟ رزرو)جلسھ ساعت و روز( ... برای شمارو میتونم پس   
 

:بفرستید اطالعات برایشان جلسھ از قبل میخواھید اگر  
- ببینی؟ رو ای دقیقھچند  ویدیوی این داری وقت کی  	

.باشند متعھد قطعی تایم یک بھ دھید اجازه آنھا بھ 	

:بگویید آنھا بھ نیستند قاطع تایم بھ نسبت آنھا اگر  
-  باشید دیده رو ویدیو این کھ یدبد من بھ تایمی یھ  پس.دارید  زیادی ھای سوال شدیدن بعداز کھ نممیدو من و است دقیقھ ٩ فقط ویدیو 

.کنم نرزروتو (....) تاریخ در معارفھ جلسھ برای مداو نواگھ خوشتو .بدھم جواب شما سواالت بھ و بگیرم تماس بعدش من و  
-  قطعی تایم یک(خوابن  رخت در ھا بچھ چون نیست؟ بھتر ١٠ ساعت یا خوبھ؟ ٩ ساعت پس. ھستم بیدار دیروقت تا معموال من 

)بدید  
- باشھ؟  .کنمرزرو  آینده جلسھ برای و مبد جواب سواالتت بھ تا میگیرم تماس باھات شب ٩ ساعت شنبھ سھ من پس .خوبھ خیلی 

 (برای سومین بار از او تاییدیھ بگیرید)
- )بگیرید تاییدیھ او از چھارم بار (برای بگیرم؟ تماس شماره مکدو با   

.یابد افزایش درصد ٧۵ بھ درصد ٢۵ از شما موفقیت میزان کھ میشود باعث میگیرید تاییدیھ بار چندین شما اینکھ  

 
ششم قدم  

!!!دارید عجلھ بودید گفتھ کھ باشد یادتان .دھید خاتمھ تان مکالمھ بھ و بیاید خون تا بگیرید گاز چنان را زبانتان  
	

بی پایان پیگیری:ھفتم قدم  
	- .کنید تثبیت را مالقاتتان قرار تا کنید پیگیری جلسھ از قبل روزسھ    

- .کنید تثبیت را زمان و آدرس تا بگیرید تماس جلسھ از قبل روزیک    
- ھمکارتان یا بشوند مشتریتان یا کھ زمانی تا کنید پیگیری آنھارا باید ھمچنان   
-  اضافھ شمانتورکر  فارنزیک  دفترچھ ماھھ ۶ پیگیریھای لیست قسمت بھ صورت این در کھ! نھ بگویند شما بھ آنھا زمانیکھ تا یا 

.میشوند  

	

کنید شروع را کارتان و دھید پیام آنھا ھمھ بھ آینده روز دو طی و کنید آماده خودرا نفره ١٠٠ لیست حاال  


