


 رایگان ثرٍتهند شَید
(کارشناس فرٍش شَ)   

<< به نام خدای آرامش   >> @afshinfateh7 



   : از این آنار شگفت زدى شَید ٍ کهی فکر کنید

@afshinfateh7 



@afshinfateh7 

 .  تلفن بٌ نتیجٌ نیرسند درصد از تعانالت نشتریان از طریق  1۴۲. 
 

 .گذاشت درصد ندیران اجرایی فقط با تلفن یا ایهیل نی شَد قرار  ۵۵با  2.
 
 .نیستند فرٍشندگان خَدشان باٍر دارند ناير درصد  ۴۲. 3
 
 .ناراضیند نشتریان از بازاریابان نابلد تلفنی درصد  ۶۵. 4
 
 .فرٍشندگان بعد از شنیدن نٌ فرار نی کنند درصد  ۴۲. 5
 
 .  افتد فرٍش تلفنی فقط تَسط پیگیری اتفاق نی درصد ۶۰. 6



.ارزانترین نَع فرٍش        فرٍش تلفنی است. 2  

@afshinfateh7 



 :سادى است . 3
  
 
 سخت نگیرید 
 
 خَدتان باشید 
 
 پیچیدى نیست 
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 خبر طالیی 
 
 .چَن در ایران بیشتر کاريا سنتی است زٍدتر آنَزش ببینید  
 
 
 یا کارت رٍ دٍست داشتٌ باش یا دلیل کارت رٍ: نکتٌ 
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 احتهالینشتریان يدف گذاری با چشو انداز آنار 
 
 سًو نن از بازار شًر یا استان یا کشَرم چقدر است ؟. 1 
 
 سال چقدر کاسبو ؟/ ناى / اگر نايانٌ اینقدر بفرٍشو در يفتٌ . 2 
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 بفرٍشیو ؟

 از نن بخرند ؟

 نعرفی کنو ؟ 

 نیخرى ؟ 

 پیداش کنو ؟ 

 خرید رٍ براش آسَن کنو ؟

 کی

  کجا
             

 چگَنٌ
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 چی

 چرا

 سَال طالیی  6
 

 چجَری



 :ایهان بٌ خَد یعنی 
 . عاشق کارم يستو  
 .عاشق خَدم يستو  
 .عاشق نحصَلو يستو  
 . عاشق نشتری يستو  

 بگَ 
 ببین 
 بشنَ 

 ...تا َنٌ بشنَی  ۴۴ننتظر باش 

 پس
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 سَخت حرکت 



 :سٌ نرحلٌ فرآیند فرٍش 
 

 
 
 

قبل از 
 فرٍش

برابر  40
 نشتری بدان 

عاشق نحصَل 
 نشتری باش

ينگام 
 فرٍش

نشتری چٌ 
 نیخَايد 

با تهام خَد در 
 خدنتو 

پس از 
 فرٍش 

نشتری یک 
 نفر نیست 

 ارتباط بگیر 

 خدنت پشتیبانی

 نعرفی بعدی
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 بران بدان 



 :سٌ بَسٌ نًو قبل از فرٍش 

 
 
 

.بًترین يستو   

.نعجزى دارد   

.ابزار ثرٍت ٍ ارتباط   گَشی  
 تلفن 

 خَدت 

 قلو
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 ! حَاست باشٌ 
 

 .در فرٍش خَدآگاى ٍ ناخَدآگاى باید با يو رفیق باشند 
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 نن بٌ شها کهک نی کنو بًترین را داشتٌ باشید •

 خَدآگاى

 (سادى سازی -يدایت  –اطالعات )نن بًترین يستو در •
ٍظیفٌ نن پیدا کردن نشتری است ، ٍظیفٌ نشتری پیدا کردن •

 .نن نیست 

 ناخَدآگاى
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 :برای حاصلخیزی دقت کنید 
 

خدنت برای 
پیگیری   فرٍش بعدی  اطالعات  

 دادن 

 برداشت  داشت کاشت 
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 :نرحلٌ کاشت  
 برای یک کاشت خَب دانٌ ، در کشاٍرزی چی الزم داریو ؟ 
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 :نرحلٌ کاشت  

 زنین 
 نناسب

 آب 
 نناسب

 نَر
نناسب   

 صبر
نناسب   

 آراستگی 
 فضای نحیط کار

 
 لباس 

 نحیط کار
سکَت    

 آینٌ 
 لبخند

 آراستگی 
 ذين

 
پیادى رٍی  

 نَزیک 

 آراستگی 
  اطالعات

 
حذف اطالعات 

 اضافی 
انرژی  70-7  

 نعرفی خَد
چرا تهاس گرفتو    

 نشتری 

 آراستگی 
 پیگیری

 
گَش شنَا     

 تشکر نتَالی 
بردن نام شخص 

اجازى گرفتن 
 صهیهیت 
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  �نکتٌ طالیی 
 

 ؟( َنٌ شنیدن چٌ سَدی دارد)ير نذاکرى  ای سَدنند است 
   

 (بایديا ٍ نبایديا)یاد نیگیرید 1.

 .سرنخ بگیرید 2.

 .بعدًا از تَ خرید خَايند کرد 3.
 .بًتر بازار يدف را کارشناسی نی کنید . ۴
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 يدیٌ تاثیر گذار
 

 .صدای خَب نعجزى نیکند طَل نَج یکسان خَاب آٍر است 
   
 .شهارى  10تنفس با .  ۱
 فَت کردن شهع. ۲
 نشدد خَانی . ۳
 ( .شهارى 10)طَل نَج نتفاٍت رفت ٍ برگشتی . ۴
 .با طَل نَج نخاطب صحبت کنید . ۵
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 نکات نًو ٍ طالیی فرٍش تلفنی
 
 نفر اگر اگر از سٌ نفر پاسخ نثبت بگیرم چقدر دارم ؟ ۱۰۰از ير .  ۱ 
 اعتهاد بٌ نفس . ۲  
 

 < سٌ ترس غالب 
 ترس از نٌ شنیدن شکست . 1
 ترس از نَقعیت اجتهاعی. 2
 ترس از قضاٍت شدن. 3

 <کلید ريایی 
 نن برای خدنت تهاس نیگیرم نٌ فرٍش 1.
  (تبلیغ)اگر نشتری نن نشدی الاقل نن را شناختی .  2
 سرنخ گیری.  3
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 تصَیر سازی ذينی 
 
. نشتری نن را خَايد شناخت . ۱ 
 (تبلیغ)
 
 .نن قرارداد را بستو ٍ پَل گرفتو . ۲
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 :راز ينگام تهاس  60
 
 (اینستاگرام / نَفقیت / شرکت / نام . )قبل از تهاس اطالعات نشتری را در بیاٍرید . 1  
 (  شرٍع طَفانی)نعرفی خَد با انرژی . ۲  
 اجازى بگیرید زنان نناسبی يست ؟ . ۳  
 
 . تصهیو گیرندى خریدار را پیدا کنید .  ۴
 .با ایهان در خرید تاکید کنید .  ۵
 . نیاز را پیدا کنید ٍ در نَردش صحبت کنید 6.

 
 
 .نتایج استفادى دیگران را نثال بزنید .  ۵
 .خَب گَش کنید سَال قدرتهند بپرسید . ۶
 ( .نکتٌ سنجی نثبت از نشتری)بٌ نشتری نعنا ديید . ۴

 .نام نشتری را بپرسید ٍ در بین صحبت دائهًا بٌ زبان بیاٍرید . ۱۰
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 :راز ينگام تهاس  60
 
 ...تشکر کنید از تَجٌ از ٍقتیکٌ گذاشتند ٍ  .۱۱
  (کی ٍ چگَنٌ. )پرٍسٌ تصهیو گیری را پیدا کنید .۱۲
 .برای پاسخ قطعی زنان تعیین کنید با پیگیری  .۱۳

 
 

   .دائهًا از نخاطب در نَرد درک نطلب بازخَرد بگیرید .۱۴
  .   برای قرار نالقات زنان تعیین کنید. ۱۵
 .نعجزى پیشنًاد را فرانَش نکنید  .۱۶

 
 

 .رٍی کاغذ خالصٌ بردارید تعانل کنید  .۱۵
 .سرنخ گیری کنید  .۱۶
   . در دفتر ، زنان پیگیری را بنَیسید .۱۴
 . استفادى کنید crmاز  .۲۰
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 :راز ينگام تهاس  60
 

 .در پایان جهع بندی را دٍبارى چک کنید   .۲۱
 .بالفاصلٌ پس از تهاس آدرس پیج ٍ شهارى ٍ اطالعات را برای نخاطب ارسال کنید   .۲۲
  . برای قرار نالقات حتهًا زنان را با تصهیو گیرندى نَثر ترتیب ديید .۲۳

 
  .   فًرست رقبای خَد ، نقاط ضعف ٍ قَت رقبا ٍ خدناتشان را رٍی کاغذ داشتٌ باشید. ۲۴  
  .برای پیگیری نجدد اجازى بگیرید ٍ تشکر کنید. ۲۵ 
  .اعتراضات را بٌ دلیلی برای ارتباط نَثر تبدیل کنید. ۲۶  
 .نقطٌ نشترک برای تًاتر پیدا کنید  . ۲۵  
 

  . اطالعات شخصی نخاطب را برای تهاس بعدی ٍ ارتباط بًتر یادداشت کنید . ۲۶
 .بنَیسید  crmٍ در  

 .استفادى کنید  ۴۱۲از خط رند ثابت یا خط  . ۲۴
  . (درصد بیشتری دارید... انرٍز بخرید )برای استفادى از آفر نًلت تعیین کنید ، .  30

 )از سًو سَد خَدم  (
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 :راز ينگام تهاس  60
 

 . پس از فرٍش چند رٍز بعد با تهاس ٍ يدیٌ دادن ، سرنخ نشتری جدید بخَايید . ۳۱
  . حَاسش پرت نی شَد( از اطالع یا دقت نظر )زنان اعتراض بٌ جای تَجیٌ فقط تشکر کنید . ۳۲
۳۳ feel / felt / found  .  

 
 

 .(نخصَصًا برای نشتریان جدید)بٌ گلد تایو دقت کنید در شًرتان . ۳۴
 .تهام ابزاری کٌ حَاستان را پرت نی کند از نحیط کابین پرٍازتان دٍر کنید  .۳۵
  .بٌ زنجیرى انسان يا ٍ نشتریان ایهان داشتٌ باشید. ۳۶

 
 

 .برای ير فرٍش بٌ خَدت ٍ نشتریت پاداش بدى . ۳۵
 .شهاست نشتریان را بنَیسید بًترین نقشٌ راى نارضایتی . 38
 .نیخَايد نشتری پنج بار پیگیری ير . ۳۴
 .است برابر بیشتر  ۴خریدش قبلی انکان نشتری . ۴۰
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 :راز ينگام تهاس  60
 

 .کنید نشتری تَجٌ يیجان / نیاز / بٌ ترس . ۴۱
 .کنید سازی نشتری را تحریک کنجکاٍ . ۴۲
 .نانَر ديید بٌ نیاز اٍ از کهتر تا بیشتر  نديید ، بستٌ قیهت زٍد . ۴۳

 
 

 .کند با تَ شاید فرق ارزش اٍ /تکیٌ کنید نٌ ٍیژگی نزیت بٌ . ۴۴
 . نتن پرزنت را بنَیسید / لیست تًیٌ کنید . ۴۵
 .بلٌ بگیرید _ کنید شفاف _ کنید نشتری را تکرار سَال . 46

 
 

 .بزنید خَد را ٍرق دفتر . ۴۵
 .زٍر کنید تا بٌ عشق خَد برسند انا نٌ بٌ ، خدنت عاشق خرید يستند نردم . ۴۶
 .کن بیشتر عهل درصد 10بنَیس قَلی نی ديید ير . ۴۴
 .اجازى دارم بپرسو چطَر بٌ این نتیجٌ رسیدید بگَیید ٍ انتقاد چرا نگَیید تشکر کنید در . ۵۰
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 :راز ينگام تهاس  60
 

 ؟چٌ بًایی برای آن باید بديی دراز ندت ارزانتر ٍجَد دارد بگَیید در اگر گفتند . ۵۱
 .يستیدکٌ نشکل قیهت دارند با سَال بپرسید اگر نسئلٌ قیهت را حل کنو راغب بٌ خرید کسی . ۵۲
 (تغییر فاز)نقاٍنت کرد با شخص دٍم ادانٌ ديید اگر . ۵۳

 
 

 .کنیدارسال کاتالَگ ٍ نهَنٌ يهاينگی زنانی برای . ۵۴
 .کنیدنکالهات خَد را گَش ضبط . ۵۵
 .لهسی است یا / بصریی/ سهعی ديید تشخیص . ۵۶

 
 

 .آشنایی داشتیدخَشحالی کنید کٌ از قبل فرصت گذشتٌ ابراز نشتریان برای . 57
 .کنیدخَد را  بازگَ نلو نشتریان خشنَد . ۵۶
 . بیارزدنازاد خَد را يو در کنار قیهت بگَیید تا بیشتر خدنات . ۵۴
 .کنید باقدرت تالش شهاست ، رٍزی دست خداست انا طلب کردن رٍزی دست بدانید . ۶۰
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 دٍرى پیشتازان برند آفرین 
 شخصیت شناسی   –خالقیت  –برند سازی  –بازاریابی  –يدفگذاری  –نذاکرات حرفٌ ای •

 
 بیشتر%  1قانَن  -نًارت پرٍری ندیریت  •

 
 کسب ٍ کار ( ندیریت –سیستو سازی  –راى اندازی )•

 
 نشاٍرى رایگان•
   
 شبکٌ سازی فرٍش •

 
 نکات طالیی فرٍش ٍیرٍسی •

 
 (mpt)ندرک   -گَايی تخصصی  •

 
 نًارت يای کَچینگ •
    
 .  برابری دست یابند  3حضَر در برنانٌ برند آفرین شَ برای کسانی کٌ در دٍرى بٌ در آند •

 
 
 



 نايٌ 3شگفت انگیز گارانتی دٍرى 
   

 
 درصد (  200-20)رشد نالی 

 
 اقساط دارد 

 
 باز پس ٍجٌ  دارد 

 
 ایجاد اعتهاد بٌ نفس 




