
Vázlat:

1. Saját MIÉRT-ed

2. A megoldás, a „nagy dobás”, amibe mindent beleadsz!

3. Nem mindenkinek való

Példa:

1. Szia…., köszönöm, hogy eljöttél, jó téged újra látni.
Mostanában nem úgy alakultak a dolgaim, ahogyan szerettem volna. Képzeld….és itt meséld
el a MIÉTR-edet…..(vigyázz, nehogy átmenjen siránkozásba és max. 15 mp-be férj bele)

2. Valami megoldás után keresgéltem. Meg is találtam és ez életem legnagyobb dobása.
Mindent beleadok, mert ez egy óriási ötlet, ami már az egész világot behálózza. Le is
ellenőriztem és nagyszerűnek találtatott. Most jöttem rá, hogy egész életemben ezt akartam
csinálni.

3. Ez nem mindenkinek való, nem tudom, hogy ebből te mit fogsz meglátni, de azt akarom,
hogy tudd, bárhogy is döntesz, a kettőnk kapcsolatát nem fogja befolyásolni. A saját
szememmel láttam, hogy mi történt emberekkel és most is látom, hogy mi történik most is,
és én nem akarok kimaradni ebből.
Az biztos, hogy az összes barátomnak és ismerősömnek meg fogom mutatni és családok
ezreihez fogjuk elvinni a hírét. Azt akartam, hogy te még előttük kerülj képbe.
Rendben?

Most lejátszod az utazás videót!

„Látod mi így utazunk, így élünk. Úgy leszünk egyre többen a világban, hogy ezt az információt
megosztjuk a barátainkkal.
Sokan vannak közöttünk olyanok is, akik üzletszerűen is beszálltak ebbe az utazási modellbe. Hogy
hogyan lehet ezt megtenni, szeretném azt is megmutatni, hogy minden információt megkapj.”

Most az üzleti videó lejátszása.
(ha úgy érzed mehet egybe, akkor a teljes videót válaszd)

Zárás:

„Most, hogy láttad mindkét bemutatkozást, kérlek, mond meg, hogy melyik tetszett jobban, az
utazási klub, a franchise tagság, vagy esetleg mindkettő?”
(Hallgatsz és vársz a válaszra…nem szólalsz meg, csak nézel rá.)

- Ha azt mondja egyik sem, akkor köszönd meg, hogy ott volt és időt szánt rátok. Eszedbe se jusson
győzködni. Tartsd tiszteletben, hogy ez az ő döntése, az ő élete és a döntései következményét is neki
kell majd vállalnia! Ne keveredj vitába, ne védd a mundér becsületét, ez nem való mindenkinek és



neked nem kell senkit meggyőznöd semmiről!
- Ha egyik vagy másik, vagy mindkettő a válasz, akkor kérdezd meg, hogy akkor velünk tartasz? És
megint hallgatsz…aki előbb megszólal, az a vesztes, úgyhogy türelmesen várd meg, amíg ő válaszol.
Ha igent kaptál, de időt kér, természetesen kaphat, de beszéljetek meg egy fix időpontot, amikor
kapsz egy nemet, vagy egy azonnali regisztrációs igent. Ne hívogasd feleslegesen, ne zaklasd, legyen
tiszta mindkét fél számára, hogy te megcsinálod, neki pedig arra kell válaszolnia, hogy veled tart vagy
sem.

Fontos:
Nem kezelünk kifogásokat, azokkal dolgozunk, akik tudnak gyorsan dönteni, tetszik nekik az, hogy
ezzel építsék a saját jövőjüket és hajlandóak tenni ezért.
Azonnal regisztrálunk az irodádban és az új tagodat máris betesszük ebbe a tanuló csoportba.

És most vedd elő a füzeted, vagy egy tiszta papírra írd meg a saját bemutatkozásodat. Aztán tanuld
meg!
Teljesen mindegy mi a történeted, de legyen igaz és vállald fel. Ne kamuzz!


