Poznámka:
Buďte to Vy, kdo řídí konverzaci, ne ten komu voláte - nedělejte zbytečné mezikroky,
neříkejte zbytečné věci (slova). Jděte přesně za svým cílem - řekněte si o schůzku dle výše
uvedeného konceptu a nedejte protějšku moc příležitostí, aby mluvil. (toto platí, pokud se
jedná o Akviziční telefonát, - ten je třeba mít v opratích)
Stává se mi, že prostě dostávám odpovědi, ANO mohli bychom se sejít 20. ve 14:30 a mám
schůzku. Hotovo…
 Zde v 80% nastává:“ Pošlete mi nabídku a já se na to podívám a dám vám vědět.“ - na
to je třeba říci:
o Nezlobte se, ale bylo by ode mne neprofesionální Vám zasílat návrh spolupráce,
pokud neznám vaše přesné potřeby (nevím co potřebujete) - bylo by to plýtvání
Vaším časem - to jistě chápete, proto se pojďme sejít. Zvolte si termín a čas - plně se Vám přizpůsobím?
Kromě toho si myslím, že na takhle zaslanou „anonymní“ nabídku se stejně nepodíváte, sám (sama) dobře víte,
jak to chodí (to obyčejně odzbrojí a šokuje).
 Z 80% to zabere - 20%, řekne, že ne - pak je třeba improvizovat v závislosti na vývoji telefonátu - pokud je to
striktní NE!, dále nenaléhejte a zeptejte se, zda můžete zavolat např. za 2 měsíce, protože se situace může změnit obyčejně řeknou, že ANO, protože si nemyslí, že opravdu zavoláte, nebo že se nedovoláte. Ale vy zavoláte a dovoláte
se.
o Znovu zde zdůrazňuji, že odmítnutí v prvním telefonátu bývá normální - druhý a třetí bývá familiárnější, tudíž
pokud chcete uspět, nevzdávejte to a volejte v určený termín, znovu.
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