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 عمر   مهیب   فروش ی تماس سرد برا پت ی اسکر 
 مقدمه 

نما  یبرا سرد    مهیب  ندگانیاکثر  تماس    ، حال درعین  و   برانگیزچالشکار    کیعمر، 
ب  ناپذیراجتناب فروش  د  برخالفعمر    مه یاست.  فروش  نوع   چوناست،    یگر یهر 

  که هنگامی.  برندینملذت    آن  و در لحظه از  دارند  سروکار  غیرملموس  یزهایبا چ  انیمشتر
در مورد    ( راتلخ  معمولا و  )  دهیا   کی   یفرد  به  دیبا  د،یعمر هست  مهی ب  فروش  به دنبال

پشت  یبرا  خود  گرید   که  یزمان  د،یبفروش  اش خانواده  یاعضا  یمال  تیامن    ی بان یارائه 
 . حضور ندارد

عمر، ممکن است متوجه    مهیفروش ب  یبرا  انی با مشتر  سرد  یهاتماس  یبرقرار هنگام  
را قطع    دیشو تلفن  به طور مکرر  توسط   یاشتباهات  نیترجیرااز    یکی.  کنندیمکه  که 
طر  ی ندگانینما از  ب  قی که  عالقه   دادنازدست،  شوندیممرتکب    فروشندیم  مهیتلفن 

رابطه است. خوشبختانه، ما    جاد ی ا  یبرا  توجهیقابلبالقوه پس از صرف زمان    ی مشتر 
اسکر  یستیل برا  یها پتیاز  را  سرد    ی گردآور   ها تیموقع  نیا  یبرا  و   مهیب  یتماس 

 . دی فهرست مراجعه کن ن یبه ا دیداریدفعه بعد که تلفن را برم نیبنابرا م،یاکرده

 د؟ یدار  از یتماس سرد ن   پت ی به اسکر  مه ی ب  ی چرا برا

ب  یهاپتیاسکر سرد  که    ی اسناد  مهیتماس  که   اندشدهساخته  خوبیبههستند 
تماس فروش ارائه    کی در    انیدر هنگام تعامل با مشتر  ندگانینما  یرا برا   ییها ییراهنما

 .  دهندیم

برقرار   کههنگامی حال  ب  یدر  سرد  فروشتماس  هست  مهیب  رای   ها پتیاسکر  د،یعمر 
متداول    سؤالتشده به    نییتع  شیاز پ  یها پاسخبه حذف اشتباهات و ارائه    توانندیم

مشاوره دهند    کنندگانمصرفبه    قیبه طور دق  دهندیم اجازه    ندگانیکمک کنند، و به نما
 سخت آماده شوند. یگفتگوها  یو برا
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 ی شرکت  ایمشیخطفروش خود را    یهاپتیاسکر  وکارهاکسباز    یار یبس  کهازآنجایی 
  دهنده نشانکند و    یرو یاستاندارد پ  یتجار   یهاوهیشاز    دیبا  مورداستفاده، زبان  دانندیم

شرکت    کی  مه،ی ب  یبرا  یتلفن  یاب یبازار  پتیاسکر  کیبرند شرکت باشد. با استفاده از  
که    نان یاطم  تواندیم کند  و    یهاارزشبا    شی هاامی پحاصل  است  سازگار  شرکت 

 . رد یگیمدر نظر   نیز  را مشتری یاحتمال یها خواسته  حالدرعین

 ها اسکریپت کارکرد  

ب  پتیاسکر سرد  تا    کندیم عمل    ندگانینما  یبرا  ییراهنما  عنوانبهعمر    مهیتماس 
به  بالقوه را    انیاعتماد مشتر  حالدرعینشرکت را ارائه دهند و    د ییتأمورد    یهاپاسخ

و تعهد    شجاعت   ازمندی، نفروشد یمعمر    مهیکه ب   یاعتماد به کس،  هرحالبه.  دست آورند 
 است.    یادیز

کاف   شوندیمنوشته    ای گونهبه  هاپتیاسکر اطالعات  و  باشند  اخت  یکه جامع  در    ار یرا 
  غلط دادن اطالعات    ای  یقانون  یها مشیخطنادرست    قول نقلقرار دهند تا از    ندگانینما

برا  یر یجلوگ که    ؛وکارهاکسب  یکنند.  است  معمول  ساده    کینسبتاا  برای  چارچوب 
 رود.   شیپ  آرامیبه تگوپاسخ دهد و گف درستیبهبتواند  ندهیبخواهند تا نمااسکریپت 

استفاده   یاز زبان  ندگانیکه نما  کندیم  نیعمر تضم  مهیب  یتلفن  ی ابیبازار  پتیاسکر  کی
  ی هاپاسخ  حالدرعینو    کند یکه از شرکت در برابر نقض مقررات محافظت م  کنندیم

 .کند یمهدایت  شدنبستهبه سمت و البته، فروش را  کندیم نیرا تضم قیدق

 عمر   مه ی فروش ب   پت ی نمونه اسکر 

به شما در    توانندیم  د،ی همراه با چند نکته مف  ر،یز  عمر  مهیتماس سرد ب  یهاپتیاسکر
که مکالمه    دیداشته باش  ادیکمک کنند. به    ،ترسرد موفق  رندهیگتماس  کیبه    شدن تبدیل

بالقوه باشد نه بستن فروش.    یو کمک به مشتر   ارزش افزودهدر مورد    دیبا  شهی شما هم
 " سرد"اگر بحث    ی. حتقرار گیردذهن شما در هنگام تماس    عمقدر    دیهرگز نبا  کارمزد

متناسب با نقاط    ییهاحلآنها و ارائه راه  یکنجکاو  ختنیبا برانگ  دیتوانیشروع شود، م
 . دیرا به دست آور  مشتریان بالقوه اشتیاق  و  دیدردشان، رابطه برقرار کن 
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است   باش   خاطربهبهتر  ا  د یداشته  برا  یها پتیاسکر  نیکه  سرد  فقط    مهیب  یتماس 
  پت ی"اسکر  PDFسند مرجع    کی   هی . چه در حال تهشوندینقاط پرش استفاده م  عنوانبه

ساده    یراهنما  کیفقط    ای  دیشرکت خود باش  ی" برامه یب  ندگانینما  یتماس سرد برا
عمر را مطابق با شرکت،    مه ی تماس سرد ب  ی ها پتیاسکر  دی با  د،یبخواه   کردندنبال  یبرا

از اد یکن  می خود تنظ  ی بالقوه و سبک شخص  انیمشتر نقطه    کی   عنوان بهالگوها    نی. 
 . دی رقابت استفاده کن شبردیدر پ خودکمک به   یمرجع برا 

 پت ی اسکر   ی هانمونه 

 ای ثانیه   30ارائه    یا   ی ارائه آسانسور   -  1

آسانسور  و    اندشده  یطراح  ایگونهبه  یارائه  کوتاه  ا  جذابکه  به  و    ل ی دل   نیباشند 
  ی داد. برا   ارائهبا آسانسور    کوتاه  سفریک  در طول    آن را  توانیمکه    استشده    گذاری نام

  ی نقطه درد خاص که مشتر   کی عمر، مهم است که به    مهی مؤثر بودن در هنگام فروش ب
 آنها   توجهجلب  یبرا  یزمان کوتاه  کههنگامی  خصوصبه،  د یتوجه کن  ،شما دارد   یاحتمال

 . دیدار در اختیار

 وجود دارد:   مؤثر   ی آسانسور  ارائه  ی برا  مؤلفه ، چهار  به طور معمول

 شما  یاحتمال  یمشتر   توجهجلبی  برا  یقالب ▪
 نقطه درد  ▪
است؟   نهیکاهش هز  مربوط به  ای)آ  ست؟یشرکت شما چ  بیمه نامه عمر  یا یمزا ▪

 صادر   ترع یسررا    ها نامهمهیب   دیتوانیم  ا یآ  ؟دیدهیمارائه    ایویژه  یهاپوشش  ایآ
 ( د؟یکن

 (USPشما ) فرد منحصربهفروش  شنهادیپ ای یتفاوت رقابت  ▪

 USP  توضیح در مورد 

عبارت  USP)یا    فروش  فرد منحصربهعبارت   مخفف  که   ،)unique selling" 
"proposition  ی ژگ یبرجسته شود و و   رقبا  نیتا برند شما در ب   شودیم  باعث  ، است  

تا محصولت و خدمات    شودیم  باعث،  USP  .برجسته کند  انیمشتر  برای خاص شما را  
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آن    رقبایتان  کهست  ا  شما  فردمنحصربه  شنهادی همان پ  ن،ی. ابه نظر برسدشما متفاوت  
  بهتر   تجربه  ،ترنییپا  متیبالتر، ق  تیفیشامل ک  تواندی، مUSP.  کنندینم  شنهادیرا پ

 باشد.   تکنولوژیدر  تیخالق  ای  یمشتر 

 آورده شده است:   جذاب عمر کوتاه و    مه یب   ی تلفن  پت ی نمونه از اسکر   کی   نجا ی در ا 

آ مشتر   ای"سالم،  )نام  با  صحبت  یمن  بکنمیم(  )آژانس  از  من  تماس    مهی؟  شما( 
 ن ی که وقت شما ارزشمند است، بنابرا  دانمیم و نام من )نام شما( است. من    رم یگیم

 تا به شما اطالع دهم که ما    ام گرفته. من تماس  رفتخواهم    سر اصل مطلب   ع یسر
Xعمر با حداقل    مهیدلر پوشش بY    ما بدون    ن،ی. عالوه بر امیدهیم  رائها  ماهدلر در

 " . میده یمرا ارائه  هاپوششتوجه به سن شما، ضمانت 

  کند یشما را ارائه م  یشنهادیارزش پ  پردازد،یبه اصل مطلب م  ماا یکوتاه مستق  امیپ  نیا
 حال درعینو    پردازدی( م یبودجه مشتر   ایمورد، سن    نی نقطه درد مشترک )در ا  کیو به  

 کم. انهی: تعهد ماهکندیجلب م خواهندیکه همه م یز ی توجه آنها را با چ

 توضیح مترجم: 

توسط   بیمه  حق  ماهیانه  پرداخت  مورد  مختلف،    یهاشرکت،  گذارمهیبدر  بیمه 
دنبال    یها یاستراتژ  را  از    مثال عنوانبه.  کنندیممتفاوتی  بیمه    یها یندگینمابرخی 

 و نه ماهانه. گذارندیمبیشتر تمرکز خود را بر فروش سالنه 

 گان یرا   نرخ   ارائه  -   2

  یا نرخ   دادن مظنه   مه،یب  ندهینما  کی  عنوانبهرا دوست دارند.    گانیرا  یزهای چ  ،همه
 بالقوه است.  انیادامه بحث با مشتر یبرا  شدوم دلیل ،گان یرا

 باشد:   ر ی عمر شما ممکن است به شرح ز   مه ی فروش ب  پت ی اسکر 

شما(    مهی )نام شما( از )آژانس ب  نی؟ اکنمیم( صحبت  یمن با )نام مشتر   ای "سالم، آ
عمر که   مه یب  یهاتا به شما اطالع دهم که در مورد طرح  امگرفتهتلفن است. من تماس  
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زندگ  تواندیم سبک  با  ق  یمتناسب  باشد،  آدهم  ارائه   گانیرا   یها متی شما   ای. 
 " د؟یکن بررسی محدودیتی چیه نخود را بدو  یهانهیگز د یخواهیم

تا    د،یرا فوراا ذکر کن  اندکردهبه آن ابراز عالقه    مشتریان  که   ای بیمهکه    دی توجه داشته باش
 صحبت در مورد از    دیتوانی. مدیده یمپاسخ    درستدرخواست    ک یبدانند که شما به  

 د ی به آنها بده  دیتوانیبحث در مورد آنچه که م  یبرا  یپرش  یعنوان سکوبه  هاپوشش
 . دی کن ادهاستف ،بیفزایید ارزش  خود و به مکالمه 

 : مثال عنوان به 

که به اعتقاد من    میکن  یرا بررس  جیرا  یهاپوششاز    یبرخ  میتوانیم  د،یباش  لیاگر ما"
ما    یهااز طرح  یار یخواهد بود. بس  دیشما مف  یبرا  دیا که ارائه کرده  یبر اساس اطالعات

در انتخاب آنها به    توانمیکرد که من م  میخاص شما تنظ  یازهای بر اساس ن  توانیرا م
 " شما کمک کنم.

  ای بیمه  یهاپوششاست که فوراا    مندعالقهبالقوه    یاگر مشتر   دی منتظر پاسخ آنها باش 
و    دی کن  ییرا راهنما  آنها  هاپوشش  آن  مربوط به  از مسائل  یبرخ  در مورد   کند،  یرا بررس

 . د یکنیمرا فراهم  یتیحما  طیمح  کیکه  دیمطمئن شو 

 برای نمونه: 

لطفاا   نیدشوار باشد، بنابرا   تواندیمعمر مناسب چقدر    مهی که انتخاب ب  کنمیم"من درک  
هستم تا به شما    نجای . من ادینکن  دیآن ترد  دنیدر پرس  سؤالدر صورت داشتن هرگونه  

 " . دیکن  دای را پ نهیگز  نیکمک کنم تا بهتر

آنها،    ازیمتناسب با ن یهاپوششبا انتخاب    لیمیا  کی اگر وقت آنها کم است، با ارسال  
 . دیکن  یر یگیپمشتریان را 

 به کسانی که از قبل بیمه نامه دارند ارائه    –  3
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نامه عمر داشته باشند.    مهیممکن است قبالا ب  دیریگیم که با آنها تماس    یاز افراد  یبرخ
تماس   ی ها پتیاسکراز    گرفتن  ییبا راهنما  توانیممانع است که    کی  نی، ا حالبااین

 . مطلوبی با آن مواجه شدبه شکل  ،سرد مناسب

که   دانمیم( هستم. من  مهی(. من )نام شما( هستم و از )آژانس ب یسالم )نام مشتر "
ما    ایبیمه  بسته  نیدتریتا در مورد جد  امگرفتهوقت شما ارزشمند است، اما من تماس  

 " به شما اطالع دهم.

 . اندقرار گرفتهمرحله، آنها به شما خواهند گفت که از قبل تحت پوشش   نیدر ا

در مورد   توانمیم  ایآ  دیقبل تحت پوشش هست  از  است. شما  العاده فوق  ن ی"خوب، ا
 " بپرسم؟  ،ایدکرده افتیکه در ایبیمه یهاپوششنوع 

باش آنها  پاسخ  اطالعاتدیمنتظر  آور  دیتوانیمکه    ی. هر  تماس    دیبه دست  )در طول 
مهم   اری بس  کند یمرابطه کمک    جادی( که به شما در ایبعد  یهاتماس  ای  ه ی اول  یتلفن

 است. 

 ادامه مکالمه: 

 توانم یم  کنمیاما فکر م  ،د یاقرار گرفتهخوب است که شما قبالا تحت پوشش    یلیخ"
  ی زها ی، کشف چدرهرصورتکنم.    هی شما ته  یبرا  ترمناسب  متیرا با ق   یبهتر   بیمه نامه

  ی هاپوششجذاب است. من آماده هستم تا    شهیوجود دارد، هم  رونیکه در ب  یگر ید
 جویی صرفهشما    نهی وجود دارد که بتوانم در هز  یراه  ا یآ  نمیکنم تا بب  یموجود شما بررس

خانواده شما    ندهیآ  ی برا  یاصل  ینگران  کیعمر شما    مهیکه پرداخت ب  دانمیم کنم. من  
 " د؟یبه آن عالقه دار هم ست که شمانی یز یچ نیا   ایاست. آ

  شه یمعامله بهتر هم  کیبه    یابی کنند و امکان دست  اندازپس  را  خود  پول  خواهندیمهمه  
 جذاب خواهد بود.  ،اندکرده پرداخت  ، پولینامه مهی ب کی یکه قبالا برا یکسان  یبرا

 اعتراض  ه با ا ارائه همر –  4
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بر   اعتراضات    هامخالفتغلبه  بر کاهش   یمهارت اساس  کی و  در فروش است. عالوه 
 .  کنندیماز آنها تمرکز  یر ی شگیفروشندگان موفق در وهله اول بر پ  ات،ی تعداد شکا

در طول    ندگانیاست که اکثر نما   یقطع تماس احتمال   ل ی و دل  اتی شکا   نی تر ج ی را  نها ی ا
 : کنند ی متماس سرد تجربه    ک ی

 عمر ندارم.   مهیبه ب یاز یمن در حال حاضر ن ▪
 . امکرده انتخاب دیگر  مهیشرکت ب  کی  یخود را برا یها نهی گزمن قبالا  ▪
 .است  پرمشغله العادهفوقمن  یهفته برا نیا ▪
 مشکل دارم.  خودم یبرا  مهیطرح ب نیبهتر یبرا   یر یگ میمن در تصم  ▪
 بپردازم.  مه یب حق بتوانممن باور ندارم که  ▪
 عمر دارم مهیقبل ب  از من ▪
 افی ندارم در حال حاضر، پول ک ▪
 .ریخ ایبا بودجه من مطابقت دارد   مهیطرح ب کی ایکه آ ستمیمن مطمئن ن ▪

ز  یهاپتیاسکر سرد  چن  توانندیم   مهیب   یبرا  ریتماس  با  تا  کنند  کمک  شما    ن ی به 
به طور . دی کن  ریخود درگ یها نامهمهیب را با   یاحتمال انیو مشتر د یمقابله کن  ییهابحث

بامعمول شما  باش  پتیاسکر  نی ا  دی ،  داشته  آماده  زمان  دیرا  جواب   هرگونهکه    یتا 
 . بربیاییدبتوانید از عهده آن  ،د یکنیمرا تجربه   ایمنفی

 نمونه: 

  د یی گو یم   یاست. وقت  یجد  می تصم  کیعمر    مهی بخرید  .  کنمیمشما را درک    دی"من ترد
 " د؟یی به من بگو شتریدر مورد آن ب دی توانیم(، د ی تکرار کن یرا با کنجکاو اعتراض)

ساده به مشکالت    دادنگوش. با  دهدیممقاومت را کاهش    پتیاسکر  نی، ا ازهمه اول
را  یاطالعات  نیو همچن  ،د یکنیم جادی ا تان مشتری و بین خودو اعتماد را  یآنها، همدل

شما قرار    اریدر اخت  د،ی دار  احتیاجآنها    یازهاین  یمناسب برا   یهاپوشش  افتنی  یکه برا 
  د ی توانیم،  شود یمباعث مکث آنها    ی ز ید که چه چیدرک کرد  قاا یدق   که هنگامی.  رد یگیم

 . دیمشکالت آنها ارائه ده یمناسب برا   هایحلراه
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 عمر   مه یفروش ب   ی تماس سرد برا  ی هاپت یاسکر هنگام استفاده از   ها روش   ن ی بهتر 

چند نکته    نجایدر ا  ،عمر  مهیب  فروش   یتماس سرد مناسب برا  ی ها پتیاسکرهمراه با  
 .د ی داشته باش خاطربه دی که با است ذکرشده هاروش نیو بهتر  دیمف

 د یکار استفاده کن   ی از ابزار مناسب برا 

 ی ها سرنخ   یاب یرد  ی( برایارتباط با مشتر   تیری)مد  CRM  ستمیاز س  مهیاکثر مشاغل ب
  ستمیاست، اما س  دیها مف تماس  یابیرد  یبرا   CRM  ک ی .  کنند یم فروش خود استفاده  

.  دهد یپول نقدتان م  یبرا   یشتر یبه شما ارزش ب  یابزار ارتباط   ی ساز کپارچهی  ایتلفن  
  ی ها یتلفن و کاغذباز   ی هابا برچسب  دهند یامکان م  ا به شم  iLifeمانند    ییهاپلتفرم
  یدهآسان سازمان  ی داشبورد با کاربر   کیرا در    زی و همه چ  دیکن  یخداحافظ   ری وپاگ دست

متمرکز   ستمیس  کیو شهر پراکنده باشد،    ی منطقه زمان  نیشما در چند  می. اگر تدیکن
 است.  د یمف بسیار

 ی ر ی گی پ  ، یر ی گی پ   ، یر یگ ی پ

 ی تماس تلفن  کیاز    شی است. معمولا ب  چرخه فروش   یها جنبه  نیترمهماز    یک ی  پیگیری
بزرگ است و    میتصم  کی   نیا  ،بخرد   از شما   نامه عمر را  مهیب  یتا شخص  کشدیمطول  

است که    د یبع  مشتری  تماس سرد،  کیدر مورد آن فکر کنند. در    خواهندیمآنها    عتاا یطب
برا نها  ی بالقوه  باشد  ییانتخاب  اشکالی او    آماده  بگو  .ندارد  ین  آنها  ن  ی اکه    د ییبه 

در ارتباط با آنها    لیم یا  قیبعداا از طر  ای  دیری گیمو با آنها تماس    دی کنیمدرک  موضوع را  
 . خواهید بود

 د یمحصول خود را بشناس 

  شنهاد یکه پ  دیتماس فروش موفق، آماده بودن است. مطمئن شو  کی  یهسته اصل
ارزش و  ارائه    یخود  درک    دهد یمکه  کامالا  برخایدکرده را    مه ی ب  یهاطرحاز    ی . 

سا  یشتر یب  پذیریانعطاف به  درک    دارند  نیرینسبت  است.   اریبس  هاتفاوتو  مهم 
 .ترساندینمرا  یمشتر  دیفروشیمکه  ی ز یچ نشناختناز  شتری ب چیزهیچ

 د ی کن  ن ی تمر   کردن، خود را با تکرار    اسکریپت 
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 د، یآشنا هست  مهی ب  یتماس سرد خود برا   یها پتیاسکرکه با همه    دیحاصل کن  نان ی اطم
ا از  را    نکهی قبل  را در همان تنظ  یها پتیاسکر.  دیکن   ارائهآنها  که در طول    یماتیخود 

 آشپزخانه.   زیم یرو  ا یچه در دفترتان باشد   د،ی اجرا کن ، دی دهیممکالمه انجام 

کنند و    ن یتا با شما تمر  دیریخود را به خدمت بگ  دهخانوا   ایدوستان    میکنیم  هیتوص 
  ی احتمال  ی مشتر   کیکه    یز یهر چ  یشما برا  ،ترتیباینبهبه شما بدهند.    یی هاپاسخ

 بود.  دیآماده خواه ،دیگو یم یدر تماس واقع

  ک ی   یبه خواندن از رو   هیکمتر شبگفتارتان    شود،یتر مراحت  با تمرین، کار برایتان  یوقت
 ریدر مس  حالدرعینو    دیکن  یپرداز بداهه  سرعتبه  دیتوان یبود، و م  دیخواه  اسکریپت

عمر   بیمه  ادیبمان  یباق فروش  م  ی هایپرداز بداهه  نی.  باعث  هنگام    شودیکوچک 
 تر به نظر برسند. تر و راحتبالقوه، مطمئن انیصحبت با مشتر

 باشد   قابلیت انطباق داشته 

بسیار تمرین  خودرا    هاپتیاسکراکنون    با  است!   العادهفوقکه    ایدکردهنهادینه    در 
از    و   یدستپاچگ   بدون   دیبتوان  دیبا  نی، شما همچن حالبااین خارج   اسکریپتانحراف 

مشتر  را یز  ،دیشو با  پ   قطب  شهیهم  یاحتمال  ان یمکالمات  شما  رودینم  شیبرنامه   .
خود را   شنهادیپ  دی آموخت و با  دیآنها خواه  یهاینگران در مورد آنها و    یادیز  یزهایچ

 .د یده رییآنها تغ یازهای مطابق با ن

 یرا سپر   یبالقوه روز بد  یمشتر   دی. شاشودیمدور    مهی اوقات صحبت از موضوع ب  یگاه
.  زد یرب  رونیبخود را    یهایدلخور   سادگیبهو    کندیمفکر    یگر ید  زیبه چ  ایکرده باشد  

واقع    یمشکل   نیا در  و  ا  تواندیم ندارد  اگر بحث    جادیبه  کند.  اعتماد کمک  و  رابطه 
خود   یی. فقط هدف نهاباشیدآماده    اسکریپت،و انحراف از    دادنگوش  یبرا  کرد،   جابیا

 . دیکن  تی مکالمه را به سمت آن هدا آرامیبهو  دی را در ذهن داشته باش

 د یگوش ده  ها پاسخ و به    د یرا مطرح کن   سؤالت 

نگه تلفن    پشت  تریطولنیمدت    یشما را برا  یاحتمال  یسؤالت باز، مشتر   دنیپرس
توجه   ندیگویم. به آنچه آنها  ارائه فروش مکالمه است تا    کی  ه یشب  شتریو ب   داردیم
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که    یهستند. زمان  یز ی و به دنبال چه چ  ندی آیمکه آنها از کجا    د یبفهم  دیتا بتوان  دیکن
باش  نیا داشته  را  م ی اطالعات  ارائهنیزم   دیتوانید،  خواسته  ه  با  متناسب  را    ی ها خود 

 . دیکن  میبالقوه تنظ  یمشتر 

 دی با آنها ارتباط برقرار کن   مشتریانتان در سطح  

بالقوه    یاست که مشتر   نیا  دی انجام ده   بایدکه    یکار   نیدر هنگام تماس سرد، آخر
از  که ممکن است درک نکنند،    مهیصنعت ب  یخود را با استفاده از اصطالحات تخصص

خود   تی تا موقع  دی عمر خود استفاده کن  مهی فروش ب  پت ی. از اسکردیکن   خود دور و بیگانه
صنعت    مربوط به  یهابحث  ر یتا درگ  دینخود را حفظ ک   یو لحن معمول  دیکن  یر یگیرا پ

شما  دینشوبیمه   اساساا،  روزمره    دیخواهیم .  عبارات  از  استفاده  خودبا  را    اسکریپت 
خود   شنهادیپ  بهدر    حالدرعینو    داریدنگه  ایحرفه  حالدرعینو    سازی کرده  یشخص

 . اعتبار ببخشید

 دی کن   ردیابی را    ز ی همه چ 

که    نجاست یمهم است. ا  اریشما بس  تیدرک موقع  یآنها برا   جیو نتا   هاتماس  یابیرد
 یعوامل  یاب یمهم است. رد  اریبس  دستاوردهایتان  یر یگ ی. پشودیم تماس وارد    یابیرد

کجا    دیبه شما کمک کند بفهم  تواندیم  یر یگیو نرخ پ  بیمه عمر  بستن فروشمانند نرخ  
اوقات    ینماند، تماس سرد گاه  گفته. نا دی کن  شرفتیپ   دیتوانیمکجا    در  و   دیموفق هست 

  ، د یهست  شرفتیدر حال پ  نکهیبه نظر برسد، و دانستن ا  بدون مزدمانند کار    تواندیم
 باشد.   بخشاطمینان برایتان تواندیم

 منبع: 

ilife.tech  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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