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  .است ده

 تواند يم
 قواعد كه
 دايپ ست

 دهيگرد 

 جزوات ر
 و ممتد ط
 تواند يم
 با دييايب 

 !شد فاش
 كيار ص

 تينها در
 يا شبكه

 تيموفق 
 كار جهيت
 يجد و 

 كار و ب

 اميپ در 

 شما سرد

SkyTeww.

كرد اشاره يا 

م خوب دعوت
ك يكسان ستند
دس كردن وت
ارائه جهان ي

در يحت اي د
خط دانستن ه
م يكاربرد و 
پس. دينكن ش

فا وور كيار ل
شخص از را ي

د من و شم،
ش يابيبازار ص
يبرا زمان ذر
نت ريدرگ يس
محكم و د،يش

كسب از موشك

آن از كه شود

س بازار يدادها
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شبكه يابيار

د كي مييبگو
هس. دينما ني
دعو ياصل يا
يا شبكه يابي

  .است فته

ديباش شده نا
كه دينكن وش
بهتر يها ي

رشيتعب سان

فرمول – يا ه
يا شبكه يابير

نكش آموختن ز
متخصص هر ا
گذ در شده ت
احسا لحاظ ه

باش داشته اق

م مثل را شما

ش ينم هيوص
  .رو در رو 

استعد و گرم 
  .م

 

باز در يا رفه

ب نطوريا است
يتضم را آن دي

ها كيتكن به
يبازار خصصان

گرف قرار زيعز

آشن كردن ت
فرامو اما باشد

يآگاه كسب.
آ اما است ده

شبكه يابيزار
بازار دعوت د

از دست وقت
اي كيار جانب

اثبات قانون 4
به را خود :دبو
اياشت ديده ي

ش ،يا شبكه ي

تو. كرد ستفاده
اي يتلفن تنها

بازار يعدادها
آورم يم تاني

حر دعوت ضوع

ا بهتر. ميباش
ديخر اي وهمان

مقاله نيا ن
متخ نيتر يا

ع مخاطب شما

دعوت مفهوم ا
ب شده يا شاره
.ستين يخاص

سا قواعد نيا

با به دعوت ي
نديفرا فرمول

و چيه كه اد
ج از يشنهاد

4 .رميپذ يم 
ب بيترت نيا ه
يم انجام كه 

يابيبازار صص

اس رو در رو
كن استفاده

استع يبرا اند
يبرا را حالت و

 كاي تيم

موض به خواند

مشكل دچار
گرو به فرد ك

خواندن با ست
حرفه از يك
ش ارياخت در و

با خود يرها
اش آن به زين 

خ متن اي فرد
ا. باشد مانيو

يبرا زمان، ذر
تا ميا كرده ه

  .دياموز
د ادي من به

شيپ گونه هر
ها دسته سر
به قانون 4 ن
يكار در د،يش

متخص نيا خود
  !دين

اي يتلفن يها
گريد يكالم ر

تو يم فرمول
دو هر يبرا ور

اسك–حافظه

خ ديخواه  كار

د كردن دعوت
كي وستنيپ ي

اس بهتر. دانند 
كي زبان از كه
يگردآور تيم

ديل مختلف ت
متانيت سترش

ف كي مختص
ر شيپ شده 

گذ در شده ت
آماده تانيبرا 
ايب يا شبكه ي

كند، حمتش
كه بود خواهم

افتني و يابي 
يا .دارد وجود

باش خودتان ط

خ گفته به كه
كن آماده ساند

ه تماس در ن
ريغ ارتباط نه

ف نيا شد، شن
و كيار يها 

 | P

دهنده نهايي ح

كتاب نيا در

د در ما از ي
يبرا را ما كار 

 ينم را ست
ك ييها كيكن

اسكاي تي سط

جلسات در ها
گست يبرا خود
م كه است ي
قفل يدربها 
  .مياموزيب 
اثبات و معتبر 

را فضا طلب،
يابيبازار صص

رح خدا من، 
خو يكس نيل
ي استعداد يرا
و يا شبكه ي
ارتباط نيح ر

ك يگام 8 يا
رس يم اوج به 

توان يم را ل
گون هر اي ل،ي

روش مساله ني
مثال من …
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شتاب د

  مقدمه

كه يمتن

يليخ ديشا
درصد 80

درس دعوت
تك. ميينما

توس و است

باره ديشا
خ يآموزش

يا وستهيپ
يراهگشا

شتريب هم
يا نوشته

مط نيا در
متخص وور،

پدربزرگ
اول تواضع،

بر را گريد
يابيبازار در
در د،ينكن
  .ديباش

برا را خود
تانيخانگ

فرمول نيا
يميا كوتاه،

يا كه حال
كند عمل



ww  

 يكم با ا

براي اين 
 .ي كند

 كوتاهتر 
زماني كه 

ايد پس ب

 ” .كنم

ا خود را 
 خودتان 
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اما ند،يايب ظر

 وقت دارد و ب
من خداحافظي

ه دعوت شما
دم از شما و ز

 شلوغ است، پ

. ” 

شما صحبت ك
 

رباره مثال ها
نيد و به زبان
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نظ به دهيچيپ 

ط چند دقيقه
جبور است از م

 مي شويد كه
ي شود، و مرد

م كه سرش

. صحبت كنم
ستم قبلش با ش

” !بت كنيم

 ” 

در .شان دهد
هوم تمركز كن

 

ها گام نيا ت

 كند كه فقط
سخ دهد و مج

داريد، متوجه
 نشان داده مي

من مي دانستم
 

  ببينيد:

ود كه با شما
حالم كه تونس
يع با هم صحب

د بروم، ولي ...

كه عجله را نش
فقط بر مفه …

است ممكن، د
.  

معمول
 جذب
ر، فرد
 وانمود

را متوجه مي
س ديگري پاس

له د بيايد عج
ومت كمتري

م …مي كند
اه مي كردم.

را " و عجله

  د:

 بسيار مهم بو
ا خيلي خوشح

سري كه خيلي

  يد:

من بايدست و

ه اي كنيد ك
…ان بياوريد

 كاي تيم

دارد وجود گام
ديشو خبره ها

  !يد

ردم به طور م
جام دادن دارد
 من، رايان آ
 كم اين طور
ي كنم، من ر
ه بايد به تماس

د كه به نظر
مي شود، مقاو

 .كرد

 رايان صدق م
صحبت را كوتا

با شتاب"گ

 توانيد بگوييد

اما ،بت ندارم
دادن دارم، اما
ش نياز دارم ك

ي توانيد بگويي

ين مساله نيس

بت را به گونه
لمات را به زبا

اسك–حافظه

گ 8 يا حرفه
ه آن در يحت

داشته باشي

اسي است. مر
يادي براي انج
وستان خوب

يا دستست
 او صحبت مي
د مي گويد كه

ي شروع كنيد
متري مطرح م
داني خواهند ك

ر مورد من و
رسيدم و ص ي

نمونه ديالوگد 

گرم مي ست

دي براي صحب
انجام در براي

قبلش بروم ولي

مي سرد  ست

يحبت درباره ا
  ”  ولي ...

لحن صحبد؟
قيقا همان كل

 | P

دهنده نهايي ح

ح يابيبازار به 
راح به ديتوان ي

عجله د       

مساله روانشنا
كه كارهاي زيا

يكي از دو .
مشغله اي اس

هر وقت با …
ت را تمام كند

كالمه را طوري
د، سواالت كم
گذاشتيد قدرد

ين مساله در
صل مطلب مي

مي توانيد چند

ليس پكت هاي

من زمان زياد“
من هزارتا كار“
من بايد زود ب“

ليس پكت هاي

االن وقت صح“
برم،من بايد “

 متوجه شديد
ن نكنيد كه د

  .د
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شتاب د

دعوت در
يم نيتمر

گام اول

اين يك م
به كسي ك
مي شوند
بسيار پر م

…مي كند

كه صحبت

اگر هر مك
خواهد بود
برايشان گ

مي دانم ا
زودتر به اص

در ادامه م

پراسپبراي 

 “
 “
 “

پراسپبراي 

 “
 “

مطلب را
درگير اين
حرف بزنيد
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 اما مهم 

 ”م.

 ”دارم.

 ”.دبينن

 

، اما من 
 ” نيد.

خودم مي 

ش مالي/ 
” 

 ”ي كنم.

SkyTeww.

ن اندك است،

 ”.ه ام

 ”رم.

حسين ميكنم
 شما اعتماد د
يلي ها نمي ب

”ما رسيديد. 

گاه مي كنند،
يد نگاه مي كن
ه تو گذشته خ

و زيبايي/ هوش
 مي گذاشتم.
شما اعتماد مي
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ريد و زمانتان

ترام قائل بوده
لي سپاسگذار
گي شما رو تح

واقعا به فهم  
كه خي و ببيني

و به ذهنم شم

هن محدود نگ
 چيزهاي جدي
همون طور كه

كنولوژي/ مد و
احترام،  شما

ا به قضاوت ش
”.فرد هستيد

 

نجام دادن دار

   ببينيد:

ه كار شما احت
ين از شما خيل
ميشه اين ويژگ
 من هستيد،
ني چيزايي رو

؟ وي شناسم 
 ”ل ديدم.

صت ها با ذه
با ذهن باز به
ت پيدا كنه، ه

ي / علم و تكن
هميشه به نظر
اسم، من واقعا
خود بهترين ف

زيادي براي انج
 آن ها

  !كنيد

و بي  ه
و   كند

بگوييد
ريفتان

را "و تمجيد

  د:

شه براي نحوه
 من بخاطر اين
ستيد و من هم
/ افراد زندگي

اري و مي توني
كه دورو برم مي
تيد كه تا بحال
ند كه به فرص
باشما هميشه

ا رو موضوعات

سالمتي فردي
ر اين مورد هم

مي شناد كه
نظرم در كار خ

  يد:

 كاي تيم

زيد، كارهاي
 و هيجان با

ك و تمجيد ف

ريف خالصانه
ط واقعي باز
مي خواهيد

شويد كه تعر
 )  و واقعي

تعريف و"گ

 توانيد بگوييد

يد و من هميش
ت كرده ايد و
و خونگرم هس

فرد / مترين)
دا ق العاده اي

گ و باهوشي ك
 با انرژي هست
بسته اي دارن
ش واقعيت كه

 كه چالش ها

د در زمينه (
ميشناسم و در
افرادي هستيد
ي شناسم، به ن

ي توانيد بگويي

اسك–حافظه

 كه عجله داري
تاه و با شور

مقابل تعريف

يك تعر ت،س
راي يك ارتباط
دن آن چه م
ط مطمئن ش
ذاري منطقي

نمونه ديالوگد 

گرم مي ست

 موفق بوده اي
 از من حمايت
فراد مردمي و
ن (يكي از مهم

اقتصادي فوق 
به افراد زرنگ 

فراد مثبت و
ذهن خيلي ب
مي برم از اين
 فردي هستم
”. شما افتادم

 مهمترين افرا
مي ممن د كه

باهوش ترين
من شما را مي

مي سرد  ست

 | P

دهنده نهايي ح

ك ردم بفهمند
 در زمان كوت

 !قرار كنيد

از فرد م       

گام حياتي اس
واند در را، برا
عد را با شنيد
ر كند. فقط
ست! ( ارزشگذ

مي توانيد چند

ليس پكت هاي

شما هميشه“
شما هميشه“
شما يكي از ا“
شما مهمترين“
ي شَمهشما “
ب فكر ميكردم“
شما يكي از ا“
بعضي افراد ذ“

هميشه لذت م
به دنبال من“

گشتم، به ياد ش
شما يكي از م“

) هستيدغيره 
ز بشما يكي ا“
تا جايي كه م“

ليس پكت هاي
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شتاب د

بگذاريد مر
است كه
ارتباط برق

گام دوم

اين يك گ
مي تو ريا

فرد مستع
موافق تر
خالصانه اس

در ادامه م

پراسپبراي 

  
  
 “
 “
 “
 “
 “
 “

ه
 “

گ
 “

غ
 “
 “

پراسپبراي 
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 ”اشتيم.

د تعريف 

 .ي گويد

ه واكنش 
يار آماده 

صداقت و 

در بيشتر 

 ها خبره 

ش بازي 
ت. از گام 
حاتي در 
جريان را 
كه آن ها 

ي و ساده 
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 ما تا بحال دا

خودپراسپكت 

ه اريك وور مي

خواهد بود كه
قابل شما بسي

ه آن ها با ص

 مي كند، و د

در آن احتي

جله داشتن نقش
سب و كار است
م هم توضيح

با مثالهايي، ج 
د كه مي شوي
 ي دهند

االت كاربردي
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 بود كه من /
” 

 ”ن ساختيد.

پعداد بالقوه ت

آن طور كه – 

سيار دشوار خ
د، پس فرد مق

 مي شويد كه
 .مي دهند

هني را ميسر

ي توانيد به را

 منظور از عج
ما در اين كس

ين مفاهيماز ا
ي اجرايي آنها

 دهيد، متوجه
 خوب قرار مي

يم كه اين مقا

 

رين خدماتي
شما چيست؟
نظير براي من

صادقانه از است

 دو برابر كند

 فرد مقابل بس
ف مي شنوند

دهيد، متوجه
ي خوب قرار مي

جاد رابطه ذه
 

مي تمرين مي

بير كرده بود.
زمان براي شم
ي هر كدام ا

فرآيندي جهت
د مطالعه قرار
ضعيت روحي

اخت. اميدواري
 .ر نمايد

 

كه يكي از بهتر
بپرسم شغل ش
ك تجربه بي ن

 كه بتوانيد ص

فقيت شما را

ي كنيد، براي
ه ندرت تعريف

مطالعه قرار د
يت روحيضع

كند، امكان ايج
.مك مي كند

يند، اما با كم

ته باشيد تعبي
 دادن ارزش ز
مي كند. براي
و همچنين ج

را مورد كه اي
 افراد را در وض

 خواهيم پردا
ت را تكميل تر

 كاي تيم

داديد ك ارائه
يد. مي توانم ب
شت / ... ) ، يك

ي پيدا كنيد

قعي كلمه موف

يف شروع مي
باشد. مردم به

را مورد م  اي
 افراد را در وض

د را باز مي ك
ش و ادراك كمك

ده به نظر بيا

نام عجله داشت
ت براي نشان
صادقانه ياد م
د افراد آورده و
 بازاريابي شبك
خالصانه، دائما

ام هاي بعدي
دعوت ر زمينه

اسك–حافظه

تي/ ما ، خدم
كته بين هستي

/ گذشكارين (

چيز د. هستن

د به معناي واق

له و يك تعري
ه ب شما داشت

ريابي شبكه
خالصانه، دائما

ذهن افراد د،ر
 هدف آموزش

ها كمي پيچيد

ه عبارتي به ن
ش گامي درست
ش گذاري ص
رم و بازار سرد

متخصص راد
مجيد هاي خ

مقاله هم به گا
ه هاي شما در

 | P

دهنده نهايي ح

شما به من /“
شما بسيار نك“
شما بخاطر اي“

ط راهنمايي

ساده مي تواند

 كار را با عجل
بت به دعوت

 .خواهد شد

متخصص بازا
تمجيد هاي خ

چند مزيت دار
دست يابي به

ت اين گام ه

 گام اول را به
ده. اين بخش

با مفهوم ارزش
بازار گر  هاي

اگر افر   است.
 و تعريف و تم

ن بخش از مق
شي از دانسته
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شتاب د

  
 “
 “

ها فقط اين
 .كنيد

اين گام س

زماني كه
منفي نسب
شنيدن خ

م اگر افراد
تعريف و ت

اين كار چ
موارد به د

ممكن است
  .شويد

اريك وور
كردن نبود
دوم هم ب
پراسپكت
شرح داده
با صداقت

و اما در اين
بتواند بخش
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د بپرسيد 

موال اين 
 ثروتمند 

در م، اما 
با او يونر 

ز رويكرد 
  .يد

ي آن ها 
 د)

 اندازه به 
 .است 

(براي  ي؟
شكلت رو 
د صحبت 

”  

SkyTeww.

يد كه از افراد

معم .مي كنند
و يش دهيم

ا درك ميكنم
 يك فرد ميلي

 كه هميشه از
گسترش دهيد

 هايي كه براي
سر گذاشته ايد

و يبد انجام 
من عالقه ورد

جدي نيستي 
طرف كني/ مش
خوايد در مورد

”ازي.هش بند
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ستفاده مي كني

استفاده م شان
مدمان را افزاي
شتياق شما را
 اين تماس از

ردي هستيد
ايگزين ديگر گ

مورد فرصت
را پشت س 2م 

خانه از و ت
مو جمالت از 

ت اون حرف
مشكل رو برط
يي كه مي خ

كه تو نگاهي به

 

را زماني اس  
 ان بيايد.

راسپكت هايش
ده ام كه درآم

، من اش”... ره
د، مگر اينكه

ت دارد. اگر فر
دو رويكرد جا

آموختن در م
و گام 1ا گام 

  نيد بگوييد:

وقت پارهستي، 
يكي نيا – ”

تم زياد روي
كردم تا اون م
ي موقعيت هاي

  ”م.
  ”.ي

ك دوست دارم

  ت.س
هاي
عوت
 رباره
شيد
ه در

 غير مستقيم
جاري خوششا

براي تمام پر
اهي پيدا كرد
 و غيره و غير
 زده مي شود

دي به موقعيت
فق خود را با د

 مردم را به آ
ه شما تا اينجا

مي توان ستقيم

ونست يم كه د
”است؟ جالب
يا خود گفتي

يك راه پيدا ك
(براي ” غيره.
  شيد.)

مون پيدا كردم
ببيني حتماًي

خيلي دردم و

 كاي تيم

   !هيد

نيسل استفاده
حرفه اي ه ي

دعروش  .هد
در مي تونيد

 وارد عمل بش
كه ر مستقيم
فوق يا روش

ال از فرصت تج

كرد مستقيم
رامن “  رود؛
غيره . كنيم

جمله هيجان

وابستگي زياد
تر است كه اف

 مي شود كه
وش نكنيد كه

هت دعوت مس

بو يكار اگر
تيبرا ،هباش 

مي گ جدي
ن فكر كنم ي
جادش كني/
ص مطمئن بش
البردن درآمدم
كه تو نياز داري
د رو شروع كر

اسك–حافظه

 را انجام د

براي همه قابل
 رويكرد براي
شنهاد مي د
اص كه شما
 آنها مستقيم

دعوت غيرش
 مي خوايد و
ند كه احتماال

 موارد از رويك
ين پيش مي
 باهم صحبت

اين ج شنيدن 

جود دارد اما و
كنيد، شايد بهت

  ستقيم
ماني استفاده

(و فرامو كنيد.

، جهگرم ست

.بپرسم از تو
داشته درآمد 

، ____ فتي
! منعاليهنيد).

ست بياري/ ايج
ارضايتي شخص
راهي براي باال
و پيدا كردم ك
ب و كار جديد

 | P

دهنده نهايي ح

دعوت      

م يك نمونه ب
سه نوع رر 

پيش شبكه اي
براي افراد خا
جاري تون با

مي شود. روش
ز افراد كمك
 را مي شناسن

فراد در اكثر
ي شبيه به اي
 تا در بارش
 چه كسي با

  ه باشد؟

د ديگر نيز وج
فاده مي كنست

رويكرد مساي 
ستقيم در زم
د دعوت مي ك

ليس پكت هاي

بزار يه سوال“
وقت تمام كار

مي گفوقتي “
جواب صبر كن

ي/ بدسحل كن
هاي قبلي و نا

فكر كنم يه ر“
چيزي رومن “
من يك كسب“
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شتاب د

گام سوم

در اين گام
اريك وور
بازاريابي ش

ب مستقيم
فرصت تج
پيشنهاد م
اون شما ا
آيا افرادي

يلي از اخ
با جمله اي
شويم، بيا
...حقيقت

برقرار شد

دو رويكرد
مستقيم اس

ديالوگ ها
رويكرد مس
وجود دارد

پراسپبراي 

 “
ك

 “
ج
ح
ه

 “
 “
 “
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رش بدم، 

يم با هم 

به خطر  

  ”ميده. 
رو باهش 

دوست ، ي

رو بگيد) 
 تونستم 

 جام بديم.

زرگترين 
جارتي كه 
د احترام 

زندگيت  

 ر بهترن؟

كر كردن 

SkyTeww.

رو گسترم اري

م كه مي توني

ت فعليت رو

م/ گسترش نه
ست دارم اون ر

فكرم رسيدي

  ”؟
كتور هاي بد ر
ه داشتم، من

  ”بت كنيم.
صي توش انج

يج يكي از بز
در تج  درماه

شما موردكه 

ه تو در كل

اي قديمي تر

” 

حاضر به فك ه

 

amPro.ir

يت تجاري/ كا

 رو پيدا كردم

 اينكه موقعيت

ميكنايجاد  ... 
ستيد كه دوست

 مي كردم، بف
  ” باز؟

بدي؟ و تحولي
ام بخاطر (فاك
خاب هايي كه

هم صحبرد با
 كار هاي خاص

قاي رندي گي
ميليون تومن 

تفاده ميشه ك

سي هست كه

 

” 

گيد شغل ها 

سي كني؟ربر
هت نداشته باش

 

ي تونم موقعي

 من موقعيتي

د داره بدون

ريش رو در ...
فرادي هسين ا

ت بخشه فكر
با يه ذهن ب ،م

تغيير و يهدت
ن رو بگيد)، ا

انتخز برسي 
ت دارم درمور
با هم بتونيم

 كنيد، كه آق
350ميتوني 

ني خوب است

ن همون تماس

 انيد بگوييد:

ن فكر كرديد؟
كنيد؟ يا مي

 ”ريختي؟ 

اتش رو بجزئي
ي شما منافات

چه كسايي مي

 مي گردي؟
  ”زنيم.

درآمدت وجود
 

اره منطقه كار
ما يكي از اولي

واقعا برام لذت
يم انجام بديم
ه نحوه درآمد

 و كار خودتون
م بدم. بعد از

يدا كنم، دوست
 فكر ميكنم ب

هنده استفاده
تو داري، تو م

اين زمان ”شي.

اين“ م؛ق بود

مي توا ستقيم

ش درآمدتون
ك  باز نگاه مي

 ”).و جديد

راي آيندش ر
حاضري تمام ج

كار اصلي ر با

 كاي تيم

م به اينكه با چ

 شغل جديد)
م ريسك رو بز
راي افزايش د

”؟رش بدوني
ي شدم كه دا
دا كردم، و شم

ردن با اونها و
ي كه مي خواي
وست داري به
 تو (تخصص
 روش درآمدم
ين موضوع پي
 آشنا شدم و

 ”البره!

هاي تكان ده
يي هايي كه ت
مد داشته باش

د خيلي موفق

هت دعوت مس

ع دادن به روش
ختلف با ديد
هاي قديمي و
 طرحي هم بر
وردن باشه، ح

اگر“ هيگدون:
” 

اسك–حافظه

 فكر مي كردم
  ”م.

نبال شغل(يا
كار بزرگ و كم
م يه راهي بر
ت داري در بار
ي وارد همكاري
 جالبي رو پيد

”  
دي كه كار ك
در مورد كاري
الي بپرسم، د
ه ميدوني من
م، تنوعي به

 براي تحقق اي
 و كار جالب

باال 10حتي تا
وانيد روش ه

با تواناي “گفته:
ع كردم درآم
دتون هستيد.

اين مورد ردن
  ”ي.

سرد، جه ست

يير دادن/ تنوع
 شغل هاي مخ

همثال از شغل
ميكني نقشه/

درآو  اضافه تر
ري – اريابي

”نبي هستيد؟

 | P

دهنده نهايي ح

وقتي داشتم“
افتادم توه ياد 

هنوز داري د“
ستارت يك كا

اگه بهت بگم“
ندازي، دوست

با شركتي من“
من موقعيت ج“

”درميون بزارم.
وقتي به افراد“

بشنوي دداري 
بزار ازت سوا“
از اونجايي كه“

صميم گرفتم
هترين راه رو

با يك كسب“
ممكنه ح 1+1

ا شما مي تو
دوستان من گ
من تازه شروع
راسپكت خود

كار برب من با
منتظرش بودي

ليس پكت هاي

تا حاال به تغي“
آيا نصبت به“

با ذكر چند م
تو كاري كه م“
اگه پاي پول“

استاد بازاا از 
ه يك كار جان
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 “
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 “
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د
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 “
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 يا
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 “
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خودتان  
ن وقتش 

 و آن ها 
رت خود 
كرد غير 

با  و وريد

ي كه تازه 
 مستقيم 

هام  پكت
تفاده مي 

دش بشم 
ي كنيد؟ 

م. ميشه 

 شما. انم

ساني كه 

 نظر شما 

ر ريسك 
بخوام ما 

SkyTeww.

شكل دلخواه 
النالبته اكه ، 

اد را بشكنيد
 شما تازه تجا

رويكگر مزيت 
مي آورا پايين 

وقتي دقيقا م
ستم از روش
خصيت پراسپ
ين روش استف

بخوام واردكه 
در حق من مي

نزل راه بندازم

دينم ياديز ز
  ”نه؟ اي ست
كه از كس هين

ست دارم  دو

دارم كه يكنفر
شماز  ميشه 

 

amPro.ir

ن ديالوگ با
ن جالب باشه،

 مقاومتي افرا
سب است كه

ديگ ي كنيد.
خود ر ين كار

ي كسب كردم
ي، من نميتونس
 تر بيارم و شخ
ا و بارها از اي

: 

، قبل از اينكم
دين لطف رو 

نن رو توي م
 ”يم؟

زيچ اما ام، ه
اس درست كارم

سب و كار اي
 ”؟ بكنيد

 كرده ام، اما

واقعا نياز د و 
 ذهنم نيومد،

 

زار سرد از اين
براتون بايدكه

 مي كند سد
ي زماني مناس

مي  راهنمايي
ي كنيد و با اي

 فوق العاده اي
سالگي 22سن

ودم را پايين
هنوز هم بارها

توانيد بگوييد:

دت مي ترسم
كنم. آيا شما ا

 كه بتونم اون
برسيش كنيمق
زد جانيه اري

ك دييبگو من 
شروع يك كس

به من وطف ر
شروع هست

  ” . رو بگيد
 شروع كردم
مثل شما تو

يالوگ ها) باز
 مطرح كنم ك

ست كه كمك
رين حالت براي

كمك وست
مي  راهنمايي

  .هيد

موفقيت هاي
ن افراد، در س
 گرفتم كه خو
ميده و من ه

مي ت مستقيم

ع كردم و بشد
صحبت كسي

يق مي كنم
م خيلي دقيق

ايبس اش رباره
به و دياندازيب

رين كار در ش
شما اين لطه ن

مناسب خيلي
يد و نظرتون
ي رو بتازگي
نه. هيچكي م

 كاي تيم

كريپت ها (د
 مي خواستم

  ”ا ... .

تمند ديگر است
ويكرد در بهتر

ن درخواسگرا
ست كمك يا
خوبي مي ده

ه كرده ام و م
تبار پايينم بين
ي همين ياد

ردني جواب م

ت دعوت غير م

كار رو شروع
با كسدوستانه 

ب و كار تحقي
ياريد تا با هم

در كه ام رده
ب ينگاه است
كه بهتر گفته

خواهي. ممكن
خكه به نظرم

بندازي شي به
ك كاريمن ي“

 رو برسي كن

اسك–حافظه

ر كدوم از اسك
ك موضوع رو
حبت كنيم، اما

يك ابزار قدرت
اين رو. كنيد

سادگي از ديگ
اد درخواز افر

غرورراد حس

استفاد  بارها
بخاطر اعت دم.

سب كنم براي
 بطور باورنكر

، جهتگرم زار

 يك كسب و
بطوردربارش

 ”)حبت كنم
اره يك كسب

تشريف ب عني
كر دايپ يكار 

ممكن. ديدار
تان به من گ
م قائلي نظر بخ

با محصولي ك 
نگاهيه  ممكن

في و بدبين ؛
 / مشكالتش

 ”د؟

 | P

دهنده نهايي ح

تونيد پيرو هر
من يك“كنيد؛ 

دربارش صحب 

 ير مستقيم

ير مستقيم، يك
نهادتان مطلع
رده ايد و بس
ين است كه از
ت خود به افرا

ن از اين روش
روع كرده بود
هاي زيادي كس
رم. اين روش

باز پكت هاي

من بتازگي ي“
دياز دارم كه 

كه با شما صح
من دارم دربا“

يعكمكم كنيد،
و كسب من“

د ياديز جربه
يكي از دوست“

ترامرايشان اح
كاري رومن “
نم.وبد هم  ور

راي افراد منف
ها / خطرات

سيش كنيدرر
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شما مي ت
استفاده ك
نيست كه

رويكرد غي

رويكرد غي
را از پيشن

آغاز كر را
مستقيم اي
اين گذشت

من از اين
كارم را شر
موفقيت ه
رو باال ببر

  كنم.

پراسپبراي 

  
ني
ك(

 “
ك

 “
تج

 “
بر

 “
ر
 بر

ه
بر
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ف كنيد و 

س واقعي 

ن رويكرد 
آيا آن ها 
ي كنم و 

 ور يكس 
 زده جان

 بتونه كه 

رآمديش 

هم باشه؟ 
ن درحال 
 و كار ما 

ك شخص 
صات مي 

پشت  – 
فعال نمي 

SkyTeww.

ن است لطف

مي توانيد حس

 از طريق اين
د كه ببينيد آ
شه استفاده مي

ك،بپرسم ستم
جيه شتريب مد

كهباش ، خوب

 تغيير راه د

ه / زرنگ تيز
ش بديد؟ من
ناحيه كسب

من دنبال يك
با اين مشخص

تر مي خواهد
 هستند اما فع

 

amPro.ir

ست. اگر ممكن

دهد، چون نم

 كار مي كند.
ل اين هستيد
شن روش همي

  گوييد:

خواس يم اما ،
درآم دهيا از 

وي/ با درآمد

ورده و دنبال

كه تند و ي
 يا آدرسي ازش
بينه تو اون ن

و م شهر ماست
ه. كسي رو ب

طالعات بيشت
شان مناسب

 

 حوزه شما اس
  ”؟ي دهد

 جواب نمي د
  ايد.

ختي مختلف
 شما به دنبال

من از اين .ه

مي توانيد بگ

،هخور ينم ما
و ،هباش وردن

قو /پرمايه كار

ست/ضربه خو

مي شناسي رو
ي / ايميل)

ون ميتونه بب

  ”؟
 تو منطقه/ ش
د اضافي باشه

گويد از شما ا
ي كنند خودش

هاي خود در
شما جواب مي

  :ير مستقيم

 خيلي خوب
 مالقات كرده

طوح روانشناخ
ند، و اين كه

مك كند يا نه

غير مستقيم

شم درد به م
درآو پول بال

ك و كسب ك

ش به بن بس

كسي ر بگيد)
شماره (آي دي
خوام ببينم ا

گردهببال كار
وسعه كارش
ل يك درآمد

مي به شما بگ
ن ها فكر مي

 كاي تيم

رش فعاليت ه
گوييد به نظر

هت دعوت غي

ي بازار سرد
 او را بتازگي

ت چون در سط
نيستن ف شما

و كار شما كم

فوق ت دعوت

كنم يم تيعال
دنب به ،هباش

كي دنبال كه ي
  ”بده؟

تو كار كه ي

رو ب كشور ،ر
 من نام يا ش
 هستم و ميخ

يلي جدي دنب
 كه در حال تو
ستم كه دنبال

 از آن كه اسم
فته است، آن

اسك–حافظه

در حال گستر
بگ و بياندازيد

سرد، جه ست

ن رويكرد برا
راي كسي كه

 يم

 قدرتمند است
هدفكه آن ها

كه به كسب و
 ه.

، جهتگرم زار

فع داخلش كه
همتبلند كه

يشناس يم و
انجام را  اون

يشناس يم ور

يا شهر محله 
ي. ميتونيد به
 تو اون ناحيه

 ”باشه يا نه؟
شناسي كه خي
ي كار ميكنم

 تيز و بز هس

رد مقابل قبل
 و وسوسه نهف

 | P

دهنده نهايي ح

شركت من د“
گاهي به اين

ليس پكت هاي

ه شدم كه اين
وجود آوريد بر

وق غير مستقي

وم به شدت ق
ي فهمانيد كه
مي شناسند ك
ب جواب داده

باز پكت هاي

ك يكارقطعا “
ك ديشناس يم

  ”شه؟
ور يكسشما “

هم نهوخ وي
ر يكسشما “

  ”اشه؟
(يك شما تو“

ره؟ چه عالي
وسعه كاري ت
ميتونه موفق با

كسي رو ميش“
من با شركتي“

زبر و زرنگ/
  ”شناسي؟

ي از موارد، فر
، كنجكاوي
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 “
نگ

پراسپبراي 

من متوجه
در خود بو

رويكرد فو

رويكرد سو
به افراد مي
كسي را م

بسيار خوب

پراسپبراي 

 “
م

بش
 “

تو
 “

با
 “
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وانيد اين 
ي داشته 

 ين سوال

ض كاري 

نيد. شما 

 خواهيد 

د داشته 

رد مقابل 
فته اريك 

SkyTeww.

خواهد مي تو
العات بيشتري

 .د

اي ”ي اندازيد؟

گر او در عوض
 

ماس نمي كن

ريد. شما مي

ي كند. به يا
 .ي كند

   است.

ع كرديد، از فر
به گفت” ؟…د

 .ي رساند
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مي خ ت بيشتر
في كنيد اطال

 را تغيير دهيد

اهي به آن مي

 مي دهيد، اگ
.ثبت بدهيم

داريد. شما التم
  .ي دهيد

نهاد دادن دار
 .دهد

 .گذارند

مي” بله“گفتن 
شما كمك مي 

قع جواب بله

ا عجله شروع
شما حاضريد 

حله پنجم مي

 

 شما اطالعات
ن را معرفتوشنا

  يم:

ه راحتيد آن

شما بدهم نگا

 كاري انجام
االتي پاسخ مث

ل را بدست د
تيار او قرار مي

ي براي پيشن
ي شما انجام

 احترام مي گ

ا مجبور به گ
ن به هدف به

د در اكثر مواق

س تلفني را با
…اگر من“د

ن ما را به مرح

ي كه فرد از
ز اين كه آشن

ق غير مستقي

طور كهكه آن

ك ويدئو را به ش

يد كه برايش
 به چنين سوا

ا كنترلد. شم
صت را د ر اخت

چيز ارزشمندي
هم كاري براي

 افراد به شما

. اين افراد را
ال در رسيدن

جام داده باشيد

 اگر يك تماس
از او پرسيديد
هد بود، كه اين

 كاي تيم

زماني .ش كنند
خواهيد قبل از

 .م برويد

هت دعوت فو

 كنيد يا اين ك

ت

في
گر
 را

وبسايت با يك
 .مند است

فرد مي گويي
يح مي دهيم

ت قرار مي دهد
 تنها يك فرص

ت كه شما چ
ابل هه فرد مق

ش قائل شويد

واب مي دهد
است. اين سو

 را بخوبي انج

داشته باشيم!
جام داديد و ا

خواه” بله“صد

اسك–حافظه

براي شما فاش
مي خ ، هطقي

راغ گام چهار

سرد، جه ست

مالت استفاده

اونوقت …ن
  

 هاي مخف
اگ“اي است.

شما بدهم، آن
ر لينك يك و
ل بسيار قدرتم

شما به ف ،ست
نسان ها ترجي

 موضع قدرت
 نيستيد. شما

معناي آن است
ه اين شرط ك

كه داريد ارزش

جو” ؟…ضريد
زش و ادراك

مرحله نخست

چه گفته شد د
د، دعوت را انج

درص 100طور

 | P a

دهنده نهايي ح

ين مساله را بر
منط“خ دهيد: 

سپس به سر” 

ليس پكت هاي

 از همان جمال

اگر من  رم
؟…ضريد

ي از سالح
هاي حرفه ا
وي دي به شم

اگر“ ،” كنيد؟
و به چند دليل

كه متقابل اس
جام دهد. ما ان

كه شما را در
لطف ديگران 

ن سوال به م
م دهيد اما به

 براي چيزي ك

شما حاض …
هدف ما آموز 

مر 3كنيد اگر 

وري بر آن چه
تمجيد كرديد
ها تقريبا به ط
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شتاب د

خواهند اي
طور پاسخ

”…باشيد

پراسپبراي 

مي توانيد

گام چهار
شما حاض

اين يكي
بازارياب ه
يك دي و
تماشا مي
به شدت و

اول اين ك
برايتان انج

دوم اين ك
به دنبال ل

اين ،سومو 
كاري انجا

زماني كه

…اگر من“

…باشيد

فراموش نك

بياييد مرو
تعريف و ت
پاسخ آن ه
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 ، انوقتشه

ونو گوش 

اونو مي  

ه چيز رو 

ي كنيد)، 

 اطالعات 
 ترين راه 

مي  ون ر

ها تشكر 
ه چيز را 

 كرده اند 

ستند كه 

ي دهد و 
ه باشيد: 
تفاده مي 

SkyTeww.

ش آورده باشه

او قت ميزاري

اونوقتشده)، 

كه توش همه

ارزش گذاريا
 

 مي كنم كه
 است. سريع
ناوه شما بدم 

ي بود از آن ه
د تا ببينيد چه

ن ها موافقت

رصد افراد هس

 .هيد

ديدا بهبود مي
ه خاطر داشته
 رو در رو است

 

amPro.ir

ال حرفه اي توش

شما وق ميده، 

چاپ ش كه ه

الين رو بدم، ك
 ”؟

او راكه ( كنم
 حبت كنيم؟

درك“ دهيد 
)… سايت،

ن را بهاو اگر 

پاسخ او منفي
مرور كنيدها 

 بوده است! آن

د 5گويد تنها

را نيز انجام ده

يج شما را شد
به .مي رساند

مات تلفني و

 

 بصورت كامال

خوبي توضيح

پكتينگ ديگه

عرفي كار آنال
ه موقع ببيني؟

فيكس ك كارم
دقيقه صح 30

ن گونه پاسخ
وي دي، وب

پسدازيد، بن

اگر پي دهند، 
با آنهرا  3تا  1

خ فرد مثبت

ه! اريك مي گ
 .ست

رايند دعوت ر

يد شد كه نتاي
درصد م 80ه

ها براي مكالم

م اطالعات رو

 تجارت رو بخ

 وسيله پراسپ

رنتي) يك مع
ي تا اون رو به

همكا دوستان
0الي  15 حد

كافي است اين
ن اين (دي و

بن اوگاهي به

سخ منفي مي
1يد گام هاي

!ندهيدن ها

اده ايد و پاسخ
 

واهند بود؟ نه
دد خوبي نيس

گام ديگر فر 4

 مواجه خواهيد
درصد به 5ه

مرحله اي تنه

 كاي تيم

  هاد بزنيم:

بدم كه تمام 

صوتي بدم كه

ه بدم (يا هر

ك(آدرس اينتر
كليك مي كني
ي با يكي از د
ري با هم در

تر خواستند ك
 خواهيد درون

كه نگ هيد اين

فرادي كه پاس
نين مي تواني
د نظر را به آن

ول را انجام دا
. ايد بياندازند

ا هم كالم خو
درصد عد 5 د،

4ر شويد، بايد

اندهوثر باقيم
را از نزديك به
رمول هشت م

اسك–حافظه

ت اين پيشنه

DVDما يك

 ”ي؟

ص CDما يك

شما يك مجله

شما يك لينك
روش ك ت تو

 قرار حضوري
ياي كه حضو

اطالعات بيشت
ا هر چه مي

يشبنظور من

دي هستند اف
ه دهيد. همچن
 محتواي مور

چهار مرحله او
كه ارائه كرده

هم با شمامه
دي دهنجام م

صد نزديك تر

ي به شدت مو
ستن قرارداد ر

گفتم، اين فر 

 | P a

دهنده نهايي ح

چند مثال جهت

به شم اگر من“
مي كنيگاش 

به شماگر من “
 ”دي؟

به شاگر من “
 ”خوني؟

به ش اگر من “
اونوقتاز كنه، 

يكاگر من “
شما مي ونوقت

 ابتدا از شما ا
نياز داريد، اما

توجه من كه م

 خيلي معدود
 راهتان ادامه
جام داده ايد.

چ …ض كنيم
به محتوايي ك

 آن ها در ادام
 گفته اند را انج

درص 80كه به 

استراتژي 2با 
ي شما در بس

قبل تر ر كه
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شتاب د

بگذاريد چ

 “
نگ

 “
بد

 “
خ

 “
با

 “
او

اگر ل،حا
بيشتري ن
براي اين
 ”بينيد؟

در مواقع
كنيد و به

متفاوت انج

خوب فرض
تا نگاهي ب

اين يعني
كاري كه

براي اين ك

در پايين
تالش هاي
همان طور

 .شود
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تعهد  تن

افراد  ردن

http://   

ي كه در 
 ها جدي 

د، آن ها 
جدي مي 

واهند  خ

 زماني را 

 مشخص 

SkyTeww.

م بعدي گرفت

ل شركت كرد

/SkyTeam

ي براي چيزي
ضيه براي آن

خ او مثبت بو
فتيد، قضيه ج

پاسخي مبهم

در دهم. چرا

يد. اين فقط

 

amPro.ir

گام داده ايد،

احتمالفزايش 
 وزش:

Pro.ir/pos

 .سخ باشيد

 كنند و زماني
رت ديگر، قض

سيديد و پاسخ
 زماني را گرف

د باقيمانده، پ

 و شما را هد

 را خواهد دي

 

 شما نشان د

:  

  ”؟كني
  ”؟وني

 

مهارت افكات
فايل اين آموت
‐st/events

 و منتظر پاس

ك داتشان فكر
گذارند. به عبا

را پرس” …ريد
ماني كه تعهد

 .هند

درصد 10در 
  ”.م

 زمان خودم

ده كه محتوا

  .ند

د

ما
م
با

ان را براي ش
   مي كند.

:وق العاده اند

  ”رو ببيني؟
ك گوشتي رو

ت مجله رو بخو
”ك رو ببيني؟

گانه از نك 8ل
دريافتگيريد.
up‐show‐

ال را بپرسيد

نبندي و تعهد
ما در ميان بگ

شما حاضر …
واهند كرد. زم
ي به شما بده
. خواهد داد

مي كنم ور كار
مان نمي خو

 فرد بيان كرد

 مثبت داده اند

 كاي تيم

تعهد - ول

شم …ر من
رف مقابل هم
حله اول كه ب
ص اهميت زما

را تاييد نيز م 5

ي بينيد كه فو

ر  DVD امل
صوتي CD امل
محتويات امل
اون لينك امل

الوه بر مراحل
وانيد كمك بگ

هيد. فقط سو

تا درباره زمان
شم  و آن را با

…اگر من“وال

ين كار را خو
است كه زماني
 شما پاسخي
ه موقع اين ك

من“سخ دهيد
 ”ه باشيد؟

 گام چهارم،

 دو بار پاسخ

اسك–حافظه

 مرحله او

اگر“سيك كه
پاسخ طر يد و

ضمن در مرح
د به شخص

5و  1مراحل

ده اما موثر مي

كابتوني  كي
كا بتوني كي
كابتوني  كي
كابتوني  كي

عالي حضوري
هم مي تو  ها

را پيشنهاد نده

ك مي كند ت
د پيدا كنند،

م از آن ها سو
 كه يك روز ا
هم است اين
موارد، فرد به

ميكنم يه سعي
د اين طور پاس
محتوا را ديده
باشيد كه در

تا به حال  كه

 | P a

دهنده نهايي ح

تاييد   م
  .گيريد

ن جمله كالس
گذشته اي” …

، در ضم است
روع كرده ايد

، اين مورد مت

سادچند مثال 

فكر مي كني“
فكر مي كني“
فكر مي كني“
فكر مي كني“

قرارهاي درباره
در گردهمايي

ن ها زماني را

ه آن ها كمك
ن قرار داده ايد

  
 در گام چهارم
ت را داشتند
 چيزي كه مه

درصد م 90 
س“ي شبيه به 
دن اتفاقي افتا

م حتماًيم كه 
خاطر داشته ب

  ن است. 
ك دي اين است
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شتاب د

نجمگام پ
زماني بگ

قبال از اين
…حاضريد

بله بوده
شتاب شر

است زماني

چ در اينجا

 “
 “
 “
 “
 د

د

به آننكته: 

اين كار به
اختيارشان
.مي شود

زماني كه
اين ذهنيت
شود. تنها
نزديك به
داد، چيزي
اگر چنين
معين نكني
فقط به خ
كردن زمان
نكته كليد
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 … است

 يد: 

غيير مي 
 چه را از 
كه آن ها 

در زماني 

ج شما را 
ي رساند. 

SkyTeww.

ر تمام نشده

 پاسخي بدهي

  ”ه؟

مان را كمي تغ
كه آن  كنند

گذاشته ايد بلك

 اين كار را د
. 

نتايج ثر بوده و
درصد مي 80 
 .گردد 
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 نه! هنوز كار
 .د

د، بايد چنين
 ”؟هد درست

 :خ دهيد

 ”؟ه درست

 :هيد

 ديديد درسته

هد داد و يا زم
مين بار تاييد
قرار را شما نگ

ه مي اندازد،
.را ديده است

 .ست

 به شدت موثر
درصد به 5 

مي ب تكميل

 

درست است؟
نيز انجام دهند

 را خواهد ديد
آن را ديده ايد
يد، بايد پاسخ

ديده ايد ون ر
 بايد پاسخ ده

اون رو حتماً

ثبت خواهخ م
براي سوم نكه

اين قست كه 

ذاشته ايد نگا
آن ر حتماًريد

عيين كرده اس

وت حرفه اي
 از نزديك به

ي دعوت خوب

 مي آورد.

ا قرار دهيد د
ديگر را ن گام

 زماني را

شنبه شب آن
آ حتماًيرم  بگ

ن را خواهد دي
ناو حتماًيرم

،ماه مي بينم
ماس بگيرم،

د نظر يا پاسخ
ي دارد اول اين

اين اسديگر ي

 اختيارش گذ
و تماس بگير

مان مقرر را تع

 در فرايند دعو
ا تن قرارداد را
به نتيجه اصلي

 كاي تيم

خص تعهد نم

 اختيار آن ها
3مي كنند تا

تعهد –

گفت كه سه ش
ا شما تماس

شنبه صبح آن
شما تماس بگي
ك رو در اول م
نده) با شما تم

فرد موردشيد،
و نكته كليدي

نكته كليدي .د

توايي كه در
ز آن زمان با ا

هاي آن ها زم

د رتمند و پويا
ي شما در بستن
راي رسيدن به

اسك–حافظه

براي شخ 4گام

 محتوا را در
ي كمي صبر م

رحله دوم

نظر به شما گ
رشنبه صبح ب

 باشد كه پنجش
ب يا شب با ش

لينك باشد كه
 اسفند(ماه آين

توجه شده باش
گام ششم دو 

م خواهند داد

ه كه به محت
د، و اگر بعد از

ه ايد، پاسخ ه

 استراتژي قدر
 و تالش هاي
بر دوگام بعدي

 | P a

دهنده نهايي ح

گفتن به گ ”ه

ن مي توانيد
هاي بازاريابي

تاييد مر م
  د.ني

گر فرد مورد ن
پس اگر چهار“

گر فرد گفته ب
بغرو پس اگر“

گر فرد گفته ب
اگر دوم پس“

موضوع رو متو
هر دو صورت

 خواهيد انجام
 .د

 مستعد گفته
نجام مي دهد

ل ها را پرسيد

ا 8اين   گام و
بود مي دهد

در د ن فرمول
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بله“جواب 

پس اكنون
حرفه اي 

گام ششم
تاييد كن

  

  

   

 اگ
“

 اگ
“

 اگ
“

فكر كنم م
دهد. در ه
آن ها مي

گذاشته اند

مرور: فرد
مشخص ان

شما سوال

آوري :ياد
شديدا بهب
فرآيند اين
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 اين قرار 

شده با او 

  نكنيد.

ا آموزش 

بهترين  ي

SkyTeww.

جدي گرفتن

ن مشخص ش

د تا فراموش ن

كنند. هدف ما

ژي هاي عالي

 

amPro.ir

ن كار شانس ج

ت كه در زما

رار رو بنويسيد

ا خراب مي ك

ين ها استراتژ

 

  ”ست؟

فته ايد، با اين

دهيد اين است

 جايي اين قر

ش از حد آن را
 . دهد

كه اي ه باشيد

زمان
 قرار

س بگيرم چيس

 چهارم را گرف

ه بايد انجام د

كنيد، بايد يه

ه
ي
ا

 صحبت بيش
 كار را انجام د

ه خاطر داشته

 كاي تيم

ز – سوم
 كنيد (

  :رسيد

ه با شما تماس

حال تاييد .د
% برده ايد.8

نها چيزي كه

وش نكجا فرام

  !ذاريد

عجله داريد نه
خرين چيزي
 عالي، پس با

 گذارند اما با
رائه شده اين

 عوت

شوار است، به
 .ند

اسك–حافظه

يد مرحله
 مشخص

 كافي است بپ

ه براي اين كه

د را خواهد دا
80% به باالي

گذاشته ايد. تن

 شما ديگه اينج

را زمين بگذ

ريد كه شما ع
ييد كرديد، آ

بسيار“ت كه
 ” ! فعال

كه قرار را مي
ست محتواي ا

يند تكميل دع

 ها برايتان دش
هستن بكه اي

 | P a

دهنده نهايي ح

تايي     م
 بعدي را

   

ه ساده است ك

 زمان و شماره

خ مناسب خود
%10زير  ود از

 قرار واقعي گ
  .يريد

اهش ميكنم

گوشي ر  م

ل به خاطر دار
كه قرار را تاي

گوييد اين است
ت مي كنيم، ف

فراد هستند ك
ست و قرار اس

ي درباره فراين

ك از اين گام
ن بازاريابي شب
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گام هفتم
تماس
)واقعي

 

اين مرحله

بهترين“ 

فرد پاسخ 
را براي خو

حال يك
تماس بگي

خونكته : 

  

  

گام هشتم

گام اول از
؟ زماني ك
كه بايد بگ
هم صحبت

بسياري اف
و ادراك اس

نكات پاياني

اگر هر يك
متخصصان
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سات خود 

دانيد كه 
ي شوخي 

ت كنيد، 
گفته شد 

 

ي خود را 

 ،يدا كنم
م قائل 

... يا  ود
نداختن 
موضوع را 
صد در صد 

 حتماًيرم،
بهترين 
م خوب، 

 

SkyTeww.

ن براي موسس

 .ص دهيد

ه باشيد، مي د
كسي مساله با

 .شويد

از آن ها دعوت
شابه آن چه گ

.موزنده داريم

مهارت هاي ه

دسترسي پيد 
شما احترامي 
بوجدي  ي

ن به خطر ان
م نهن مي تو

ي ميتوني صد
ما تماس بگير
ب گ مي كنم،

خيلي هم ت)
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د سطح پايين

ه اند تشخيص

آموخته ”ه اي
(اين م نكنيد

ق متمركز نش
كنيد، سپس ا
، زمان را مش

 

ط تجربيات آمو
 اين است كه

به شمابود كه 
ميشه برايه

راضي نيستي
بدون وضعيت 

كه بهتر از من
كي (بله)؟كني

ح من با شما
شما هماهنگ

(يادداشت؟نم

 ... 

 

 

 به دنبال افرا

 جدي نگرفته

زاريابي شبكه
پيش داوري ن

ر جمالت دقيق
ن ها تعريف ك
ان قرار دهيد

. تمام است

ب نداريم، فقط
بهترين اتفاق

: 

خيلي مهم ب
ه منو  سم

غل فعليت ر
خروج از اين 

كهتهيه كرديم 
ك قت گوش
بحهار شنبه ص

ن زمان با ش
 يادداشت كن

فكيك ببينيد
 

آن ها .گيرند

شما را دعوت

موفقيت در باز
و پ كم باشيد

زياد بر …نيد
د، سپس از آن
در اختيارشا
ميل كنيد كار
ربه بد يا خوب

، بي شبكه اي
   .درين كني
 :ي بينيد

يكرد مستقيم
 ندارم، اما 
 كه مي شناس
تي كه از شغ
ي براي خر
ته ي صوتي
بدقحاضري 

س اگر چها
س همون

تا  گيميشه ب 
   ونم.

 ديگر را به تف

 كاي تيم

را جدي مي گ

د فرادي را كه

م ت شده براي
 جدي و محك

م را درك كن
را نشان دهيد

”… حاضريد
را تكم دعوت

نيرو هيچ تجر
صص بازاريابي
رين كنيد، تمر
در كنار هم مي

رويك – نيست
ي صحبت 

هستي كي 
گفتي ميشما  

راهي يه ي كنم
سي دييك 

حاه شما بدم 
سه شنبه؟ پس 

پس …خوب ه)
ي تماس 
يد برم و ممنون
ل و چند مثال

اسك–حافظه

ب و كار خود ر

ك مي كند اف

قانون اثبات 4
تيجه كنيد و

كه ابتدا مفاهيم
عجله داشتن ر

شما … من
 قطع كنيد و
كه در جذب 

يك متخص  به
ين كنيد، تمر
هشت مرحله د
شغلش راضي

براي زيادي
ترين افراديگ

وقتي  ..ينه،
ك من فكر مي

يكر اين باره 
به ور اونر 
 (سه شنبه)؟
(بلهدرسته؟ي؟

رو برايرست 
 مي كنيم، باي

اين مثاليات

 | P a

دهنده نهايي ح

ساختن كسب
 

ب به شما كمك

4“ي از مطلب 
د را درگير نتي

ار اين است ك
رفته ايد كه ع

اگر“توا را با 
يد، گوشي را

داشته باشيد ك
 تبديل شدن
هيد، پس تمري
ثال هايي از ه
 مي دانيد از ش

فرصت زن 
تزبر و زرنگ  از 

وال من اي
م ،اوكي )بله( 

در .وجود داره
ده. اگربضيح 

كني؟ گوش
ه كردي ن

و آدرس تلفن
نموقع صحبت 
فحه بعد جزئي

  

15a g e

 
شتاب د

اين افراد س
 .نيستند

اين مطالب

يزياگر چ
نبايد خود

 .ندارد.)

بهترين كا
اگر ياد گر

محت  و بعد
عي كنيقط

به خاطر د
در مسير
توسعه ده

مث آخردر 
فردي كه

سالم، من
شما يكي 

سو.مبود
؟شوخي

وجخانواده 
توض تبرا

گاون رو 
اون رو ن
ت زمان و

پس اونم
در فرم صف



ww  

 ______    
 ______    

 م، اما
          .  

          .  

براي 
          .  

          .  

 ي نيستي
ن فكر مي 

          .  

          .  
             .  
  .؟        

             .  

   درسته؟

  گي؟
 ______    

             .  

SkyTeww.

________
________

صحبت ندارم
               

               

سم و هميشه بر
                

               

 فعليت راضي
من ،اوكي 

         . ام

 ده.بتوضيح 

                    
               ي

                    

 نگاه كردي،

اي تماس ميگ
________

                 م.

 

amPro.ir

:  

_________
 _________

ي براي ص
                

               

 كه مي شناس
               

               

كه از شغل  ي
 )ي گفته است

پيدا كرده ده 

ت تبراو ضوع ر
                  م 

ه ش كنين

                    

در صد اون رو

 تلفنت رو برا
_________

 برم و ممنونم

 

كرد مستقيم

 _________
_________

تايم زيادين 
               

                

دي هستيد ك
               

                

ك گفتي ميي 
ويد كه جدي
داختن خانوا

موض نهن مي تو
را به شما بدم
ن توني اکمل

                    

صد د    رم،

هترين زمان و
:  _______

ي كنيم، بايد 

رويك – نيست

_________
_________

سالم، من 
               

               

د ترين افراد
                

               

وقتي بنويسيد:
او مي گونيم

ن به خطر اند

ه بهتر از من
آن ر       

مي ت   / تواما

  ؟ وش كني

ما تماس بگير

به  مي كنم،
تلفن :   ____ 

قع صحبت مي

 كاي تيم

شغلش راضي

_________
_________

 را بنويسيد: ”
    .پيدا كنم

               

كي از هوشمند
               

               

خود انتخابي
( فرض كن ؟ي

بدونوضعيت 

كه هست  تي
من    اگر    

اونوقت شم     

گواون رو     

ح من با شم

شما هماهنگ
____  زمان :

، پس اونموقع

اسك–حافظه

مي دانيد از ش

________
_____  كت:

”بودن و عجله
شما دسترسي پ

               

شما يك“ سيد:
       .ده ام

               

راساس روش
كرديمي ي 

روج از اين 

ي دي صوت
               

                     

 ي صد در صد

چهار شنبه صبح

ن زمان با ش
ز   _______ 

ي هم خوب،

 | P a

دهنده نهايي ح

فردي كه م   

____   :  كت
تماس پراسپك

  ] 3 حه

و حالت شتاب
با شم بود كه 

               

  ] 4 فحه

را بنويس ”سين
م قائل بوده

               

  ] 6 فحه

وت خود را بر
يا شوخي  بود

ي براي خر

  ] 10 صفحه

سييك باره 
                

                    
  ] 12 صفحه

بتوني مي كني
  ] 13 صفحه

؟ پس اگر چ

  ] 14 صفحه

نوپس هم
_________

  ] 14صفحه 

خيلي ع تلفن :

  

16a g e

 
شتاب د

1 #مثال 

پراسپكنام 
اطالعات ت

صفح - اول مگا [

در ح“متن 
خيلي مهم

           

صف -دوم مگا [

تحس“متن 
احترامشما 

           

صف -سوم مگا [

وجمله دع
بجدي 

كنم راهي

ص - چهارم مگا [

در اين ب
           

               
ص -پنجم مگا [

كي فكر م
ص - ششم مگا [

سه شنبه؟

ص - هفتم مگا [

پ …خوب
_  تاريخ : 

ص -هشتم مگا [

قطع سريع
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 ______    
 ______    

ي سريع 
          .  

          .  

            .     

          .  
          .  

يكم مي 
دوستانه با 
          .  

          .  

   ش آورده،
  ؟          ي

             .  

  سته؟

  س ميگي؟
 ______    

             .  

 

SkyTeww.

________
________

 ولي بايد خيلي
               

               

                    
               
               

و شروع كردمو يك
 مي خوام دو

                 

               

ه اي توش
هش كني

                    

اه كردي، درس

رو براي تماس
________

                 م.

 

amPro.ir

_________
 _________

ميرم بيرون و
                

               

   .زت ممنونم
               
               

ك اکري رو 
ش اکر كنم 
م؟               

                 

رو خيلي حرفه 
ني و اکمل 

                    

صد اون رو نگا

ان و تلفنت ر
_________

 برم و ممنونم

 
 

 _________
_________

دارم م، ي
               

                

من خيلي ازت
               
                

ن تازگي يك
ي تر روش
برسيش كنيم

                    
ام اطالعات ر

ي وقت بزاري

                    

صد در ص    ،

بهترين زما    
:  _______

ي كنيم، بايد 

 

 ستقيم:

_________
_________

چطوري سالم 
               

               

ت كردي و م
               
               

من بنويسيد:
كه بخوام جدي

ره كه باهم بر

                     
ت بدم كه تما
ي يه ساعتي 

  ؟       رو ببيني

ماس بگيرم

                    
تلفن :   ____ 

قع صحبت مي

 كاي تيم

 روش غير مس

_________
_________

 را بنويسيد: ”
                  

               

شه منو حمايت
                
               

انتخابي خود
قبل از اينك 

يرادي ندار

                    
بهت DVDك 
ميتوني     / توما

اون رو        

تمات هن با 

                    
____  زمان :

، پس اونموقع

اسك–حافظه

ست خوب با

________
_____  : كت

”بودن و عجله
                     
               

هميشتو “ سيد:
               
               

راساس روش ا
.ست بخورم

صحبت كنم، اي

                    
يكاگر من     
اونوقت شم  

 ي صد در صد

صبح منجمعه 

                     
ز   _______ 

هم خوب،ي 

 | P a

دهنده نهايي ح

به يك دوس   2

____   :  كت
پراسپكتماس 

  ] 3 حه

و حالت شتاب
    .حبت كنم

               
  ] 4 فحه

را بنويس ”سين
               
               

  ] 6 فحه

وت خود را برا
ه توش شكس
ين باره صح

  ] 10 صفحه

                    
                     
                

  ] 12 صفحه

مي كني بتوني
  ] 13 صفحه

جپس اگر ؟ 

  ] 14 صفحه

ه                   
_________

  ] 14صفحه 

خيلي ع تلفن :

  

17a g e

 
شتاب د

2 #مثال 

پراسپكنام 
اطالعات ت

صفح - اول مگا [

در ح“متن 
باهت صح
           

صف -دوم مگا [

تحس“متن 
.           

           

صف -سوم مگا [

وجمله دع
ترسم كه
كسي در ا

ص - چهارم مگا [

چه عالي  
      پس

           
ص -پنجم مگا [

كي فكر م
ص - ششم مگا [

پنج شنبه؟

ص - هفتم مگا [

خيلي عاليه
_  تاريخ : 

ص -هشتم مگا [

قطع سريع



               

ww  

 ______    
 ______    

ر دارم 
             .     

حترام 
          .  

روع كردم 
وام ازت 
رآمد بيشتر 

    .  

. ما يك 
چه كسي 

            .  
  ؟           

ي خوشنود 
                                                         .  

             .  

   درسته؟

   ميگي؟
 ______    

 

 

SkyTeww.

________
________

م هزارتا اکر 
                     

ه به اکر ت احت
                

يدي رو شروع
 من مي خو
ته باشه، و درآ

               

 معرفي كني.
قيقا دنبال چ
                    
                    

برام خيلي ب)
                    
                    

و نگاه كردي،

و براي تماس
________

 س مي گيرم.

 

amPro.ir

 م:

_________
 _________

ت شلوغه و منم
                     

و من هميشه
               

ك تجارت جديد
ي تو، اما 
رآوردن داشت
                   

ي كسي رو 
ي كه من دق

       بفرستم،
        مي كني

(جوابميشم.
                    
                    

در صد اون رو

ن و تلفنت رو
_________

هت تماس

 
 

ش غير مستقيم
 _________

_________

نم خيلي سرت
                    

ق بودي و
               

ن تازگي يك
ضحه كه  نه برا
نگيزه پول درآ
بده؟             

از اينكه بخواي
ي متوجه بشي
ن رو برات ب

هش م     ن

مو ممنون ل 
                    

                    

صد د           

بهترين زمان ،
:  _______

موقع باههمون،

 

ستفاده از روش
_________
_________

ميدونمسالم،  
   .تم بگيرمت

قوي و موفق
               

من بنويسيد:
وب اين واض

انگ شناسي كه 
ش رو ارتقا بد

بدوني قبل از
توش ميتوني

اون                
                 تو

يلي خوشحال
                    

  ؟       رو ببيني

                    

نگ مي كنم
تلفن :   ____ 

و خوشحالمم 

 كاي تيم

هاي باال با اس
_________
_________

 را بنويسيد: ”
حالم كه تونست

شه رو اکرت ق
               

نتخابي خود
خوب .ش هستم

 همتي رو ميش
د سطح ماليش

ري بيشتر بد
 اکر ما رو و تو

         اگر من
/اشما اونوقت

ن از كمكت خي
.           ي
اون رو        

      ،س بگيرم

هماهنگ  با شما
____  زمان :

ي خيلي ممنونم

اسك–حافظه

د با موفقيت
________

_____  كت:

”بودن و عجله
ما خيلي خوشح

تو هميش“ سيد:
               

اساس روش ا
ك و باهوش

بلند  شخصِ 
مي كنه و بخوا

تو دوست دار
ال شرح ميده اک

،ختصر و مفيده 
                   

شلوغه اما من
هي ميندازي ن

 ي صد در صد

ن بهت تماس

ن زمان وم
ز   _______ 

خيليره ازت 

 | P a

دهنده نهايي ح

به يك فرد   3
____   :  كت

تماس پراسپك
  ] 3 حه

و حالت شتاب
جام بدم، اما

  ] 4 فحه

را بنويس ”سين
                

  ] 6 فحه

وت خود را برا
 شخصي زيرك

كه آيا  ش كنم
هيجان زده م

  ] 10 صفحه

جه شدم كه ت
ريم كه اکمال
البته خيلي مخت
                    

  ] 12 صفحه

خيلي سرت ش
 كه بهش ن
مي كني بتوني

  ] 13 صفحه

ر بعد از اون 
  ] 14 صفحه

وپس هم ب،
_________

  ] 14صفحه 

دوبار ع تلفن :

  

18a g e

 
شتاب د

3 #مثال 
پراسپكنام 

اطالعات ت
صفح - اول مگا [

در ح“متن 
كه بايد انج

صف -دوم مگا [

تحس“متن 
.ميگذارم

صف -سوم مگا [

وجمله دع
و بدنبال 
خواهش
اون رو ه

ص - چهارم مگا [

من متوج
DVD دار
ا؟ هستم

               
ص -پنجم مگا [

ميدونم خي
كننداست ك
كي فكر م

ص - ششم مگا [

پس اگر
ص - هفتم مگا [

بخوبسيار 
_  تاريخ : 

ص -هشتم مگا [

قطع سريع
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 ______    
 ______    

رح كنم، 
          .  

          .  

            .  

          .     

هوش و 
ب، من 
             .  

ي عالي و 
             ..  

  ؟         

             .  

  درسته؟

   ميگي؟
 ______    

بزودي 

SkyTeww.

 

________
________

موضوع رو مطر
                

               

                    
               

باه شخص 
يد؟ نه ؟ خوب
                     

خيلي كه بطور 
                    

                

                    

 نگاه كردي، د

و براي تماس
________

تشكر ميكنم و ب

 

amPro.ir

داشته ايد:و 

_________
 _________

ت كه اين م
               

               

                .يد
               

بدنبال يك 
شغلتون داريد
                     

DVD داريم ك
          ما بدم

              ي

                    

ر صد اون رو

ن و تلفنت رو
_________

 هم دوباره ت

 

وب كفش از او

 _________
_________

 مناسبي نيست
               

                

خونگرمي هستي
               

 من اتفاقا ب
ي آينده ش

                شه.

D اما ما يك 

ون رو به شم
هش ميكني

                    

صد د           

بهترين زما ،
:  _______

س عاليتون 

يك خريد خو

_________
_________

االن وقت  
                

               

و خ باهوش 
               

و  بنويسيد د
مه اي براي

شما جالب باشه

ون نيست،
او              

ن              ما

  ؟       رو ببيني

م،                

نگ مي كنم
تلفن :   ____ 

بابت سرويس

 كاي تيم

سرد كه شما ي

_________
_________

 را بنويسيد: ”
              

               

يلي فروشنده 
                

 انتخابي خود
م كه شما برنام
يد براي ش

حبت درباره او
 اگر  من      
شم وقتاون     

اون رو        

 تماس بگيرم

 با شما هماهنگ
____  زمان :

ن خدمتت، با

اسك–حافظه

سپكت بازار س

________
_____  كت:

”بودن و عجله
               

               

شما خي“ سيد:
               

راساس روش
بدونمواستم 

ي كنم كه  باي

ي براي صح
              هميد

                    

 ي صد در صد

ن تايم با شما 

ن زمان وم
ز   _______ 

ي، بفرما اين
 .رم

 | P a

دهنده نهايي ح

دعوت پراس   4

____   :  كت
تماس پراسپك

  ] 3 حه

و حالت شتاب
                

               

  ] 4 فحه

را بنويس ”سين
               

  ] 6 فحه

وت خود را بر
ستم، مي خو
وضوعي اکر مي

  ] 10 صفحه

مان مناسبي
ن رو شرح م
                    

   ] 12 صفحه

مي كني بتوني
  ] 13 صفحه

ر بعد از اون 

  ] 14 صفحه

پس هم ،ب
_________

  ] 14صفحه 

اوكي ع تلفن :
س مي گيرم

  

19a g e

 
شتاب د

4 #مثال 

پراسپكنام 
اطالعات ت

صفح - اول مگا [

در ح“متن 
 .اما ...

           

صف -دوم مگا [

تحس“متن 
.           

صف -سوم مگا [

وجمله دع
زرنگ هس
روي مو

ص - چهارم مگا [

االن زما
اون ياکمل

               
ص -پنجم مگا [

كي فكر م
ص - ششم مگا [

پس اگر

ص - هفتم مگا [

خوبخيلي 
_  تاريخ : 

ص -هشتم مگا [

قطع سريع
با شما تما
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Netwo  

  گرم

 ______    
 ______    

            .  

____  
____  

          . 

____  
____  

            .  

____  
____  

____  
          .  

          .  

            .  

   درسته؟
____  

  س ميگي؟
 ______    

            .     

SkyTeww.

ork Marke

بازار گ □  رد

________
________

                    
_________
_________

                    
_________
_________

                    
_________
_________

_________
               

               

                     

و نگاه كردي،
_________

رو براي تماس
________

                    

 

amPro.ir

eting Pro I

بازار سر □     

_________
 _________

                    
_________
_________

                    
_________
_________

                    
_________
_________

_________
                

               

                    

در صد اون رو
_________

ان و تلفنت ر
_________

                    

 

Invitation 

  ير مستقيم

 _________
_________

                    
________
________

                    
________
________

                    
________
________

________
               

                

                    

صد د           
________

بهترين زما ، 
:  _______

                    

Workshee

فوق غي □ قيم

_________
_________

                    
_________
_________

                    
_________
_________

       بنويسيد:
_________
_________

_________
          ر من

قت شما/ تو

   ؟               

                    
_________

                    
تلفن :   ____ 

                    

 كاي تيم

et     كتينگ

غير مستق □

_________
_________

 را بنويسيد: ”
_________
_________

                    
_________
_________

ب نتخابي خود
_________
_________

_________
اگر           
اونوق          

                    

                    
_________

                    
____  زمان :

                    

اسك–حافظه

ي نتورك مارك

مستقيم □  :

________
_____  كت:

”بودن و عجله
________
________

         “: دسي
________
________

اساس روش ا
________
________

________
               

               

 ي صد در صد

                     
________

                     
ز   _______ 

                    

 | P a

دهنده نهايي ح

عوت حرفه اي

ت ترجيحي :

____   :  كت
تماس پراسپك

  ] 3 حه

و حالت شتاب
_________
_________

  ] 4 فحه

بنويسرا  ”سين
_________
_________

   ] 6 فحه

وت خود را برا
_________
_________

  ] 10 صفحه

_________
               

               

  ] 12 صفحه

مي كني بتوني

  ] 13 صفحه

                    
_________

  ] 14 صفحه

                    
_________

  ] 14صفحه 

        ع تلفن :

  

20a g e

 
شتاب د

كاربرگ د

روش دعو

پراسپكنام 
اطالعات ت

صفح - اول مگا [

در ح“متن 
_____
_____

صف -دوم مگا [

تحس“متن 
_____
_____

صف -سوم مگا [

وجمله دع
_____
_____

ص - چهارم مگا [

_____
           

           

ص -پنجم مگا [

كي فكر م

ص - ششم مگا [

               
_____

ص - هفتم مگا [

               
_  تاريخ : 

ص -هشتم مگا [

قطع سريع
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