
 سواالت پرتکرار واتساپ 

 مرحله اول: کنجکاو سازی مخاطبان 
 ارسال میشود. سالم توسط مجموعه ①

 شما؟بفرمایین؟ :سوال مخاطب

 من )اسم اکانت( هستم جواب ادمین: 

 ( نمیگین که برای چی پیام دادینهیچ جمله دیگه ای گفته نمیشه )در اینجا  *

 :نمیشناسمتون ،بجا نیاوردمخب بفرمایین؟ امرتون چیه؟ یا سوال مخاطب: 

 میدم  مبرای دعوت به یک وبینار رایگان بهتون پیاجواب ادمین:  

 وبینار اصال چی هست؟سوال مخاطب: 

وبینار همون سمینار هستش که به صورت انالین برگزار میشه و خوبیش اینه که برای جواب ادمین:  

 شرکت در اون محدودیت مکانی ندارین

 ارسال بشه*  توسط مجموعه تا پیام دوم ن یبعد هیچی نمیگ*

خیلی پیگیر اگر خیلی پرسیدند خب موضوع وبینار چی هست؟ یا اطالعات بیشتر بدید؟ یا 

 بودند:

)که در واقع همون پیام دوم هست که من اطالعات بیشتر رو براتون ارسال میکنم جواب میدین:  

 توسط مجموعه ارسال میشود(

 ارسال بشه*  توسط مجموعه دوم ن تا پیام یبعد هیچی نمیگ*

در این مرحله هیچ توضیحی درمورد موضوع وبینار, زمان و مکان  

 برگزاری و معرفی مجموعه نباید داده شود به هیچ عنوان 

دلیلش: مخاطب باید کنجکاو بشه که ما چرا بهش پیام دادیم. اگر ما توضیح دیگه ای بجز 

رو از دست میده و پیام دوم رو  چیزهایی که نوشته شده بدیم، مخاطب کنجکاویش

 نمیخونه پس این مرحله یکی از مهم ترین مرحله ها هست



 پیام داده بودین چیکار داشتین؟بعضی مخاطب ها بعد از سالم تماس میگیرند: 

؛مکث؛مایک مجموعه اموزشی هستیم در   آنالین  بهتون پیام دادم برای دعوتتون به یک وبینار _بله  •

از طریق تلفن  یک وبینار رایگان در مورد فروش  )روز و تاریخ وبینار(  قراره درروزکه  حوزه کسب وکار

این  اگه شما از طریق تلفن فروش دارین یا با مشتری به صورت تلفنی در ارتباط هستین ،برگزار کنیم 

 وبینار میتونه خیلی بهتون کمک کنه. 

 شما حوزه کسب و کارتون چی هست؟  •

 )مشتری جواب می دهد(  •

 یق تلفن هم با مشتریاتون ارتباط دارید؟ از طر •

از طریق لینکی که   بسیار عالی این وبینار مناسب شما و کسب و کارتون هست. میتونین بله:اگر گفت  •

. این وبینار انالین هست و از هرجایی که هستین  براتون ارسال میشه ثبت نام رایگانتون رو انجام بدین 

 میتونین رایگان شرکت کنین 

 از چه طریقی؟؟   : نهاگر گفت  •

از هر طریقی که بود میگیم: کلیت این وبینار راجب افزایش فروش هست و میتونه برای پیشرفت    •

از طریق لینکی که براتون ارسال میشه ثبت نام رایگانتون رو   کسب و کارتون بهتون ایده بده. میتونین

 هستین میتونین رایگان شرکت کنین. این وبینار انالین هست و از هرجایی که انجام بدین 

 

 ارسال میشود  پیام دعوت به وبینار توسط مجموعه ②

 بعد از ارسال پیام دوم:

 د؟یبد حیو توض هیچ ناریوب نیاسوال مخاطب: 

مناسب شما   ناریوب  ن یا  ن یدر ارتباط هست  انی تلفن با مشتر قیاگر در کسب و کارتون از طر  شما

گفته   ی کاربرد  اریبس  یها   ک ینکات و تکن  یسر  هیبهتون کمک کنه چون    ی لیخ  تونه یهست و م

 .نیبد  شیفروشتون رو حداقل دو برابر افزا  نیتونیها م یاستراتژ  نیکه شما با استفاده از ا  شهیم

 شماره من رو از کجا اوردین؟ سوال مخاطب: 

 تون رو مجموعه به من داده شماره 

 خب مجموعه تون شماره من رو از کجا اورده؟سوال مخاطب: 

 من اطالع دقیقی ندارم 

 و رفع ابهامات مخاطبانمرحله دوم: معرفی وبینار



 یعنی خودتون از روند کاری مجموعه تون اطالع ندارین؟ سوال مخاطب: 

مجموعه هستم و در حیطه کاری خودم اطالعات الزم رو دارم سوالی که پرسیدین من پشتیبان  

 دیگه ای از مجموعه مون میشه مربوط به بخش  

 خ و ساعت و مکان وبینار؟یتارسوال مخاطب:  

 رو میگیم به مخاطب   تاریخ مشخص شده   _

 چرا میخواین رایگان برگزار کنین؟ سوال مخاطب: 

ما اینکار رو میکنیم تا افراد بیشتری با مجموعه ما اشنا بشن و همه بتونن تکنیک های فروش رو یاد 

 فروششون رو زیاد کنن و برای ما هم برند سازی میشه بگیرین و  

 اقای تقدسی چه کسی هستن؟سوال مخاطب: 

در زمینه فروش هستند که کتاب  عنوان  10و نویسنده    مخترع   ایشون مشاور کسب و کار،محقق

ست و همچنین مربی حرفه ای معروف ترین و پر فروش ترین اونها کتاب شاه کلید فروش در ایران ه 

 هستند  کوچینگ

ساله در مورد راه اندازی کال سنتر و نحوه فروش از طریق تلفن رو   10تجربه  همینطور خودشون  

 دارند. 

 درباره مجموعه تون بیشتر توضیح بدین یاکار مجموعه شما چیه؟سوال مخاطب: 

که وبینار و دوره های مختلف برگزارمیکنیم   مایک مجموعه اموزشی هستیم در حوزه کسب و کار

 برای اشنایی بیشتر ادرس پیج و سایت رو ارسال میکنیم 

 وقت ندارم:اگر مخاطب گفت: 

مثل شما مشغله باالیی دارن ولی تایمشون رو توی اون   هم   از همکارانتونهر طور مایلین ولی خیلی  

 باشون رو پشت سر بزارنو بتونن رق  ند لی میکنن تا وبینار رو از دست ندساعت خا

 وبینار واقعا رایگان هستش؟ سوال مخاطب: 

هزار تومان هستش ولی برای شما که از طرف مجموعه دعوت شدین و   190ارزش اصلی این وبینار 

 مهمان ما هستین به صورت رایگان هستش 



شما کارشناس فروش هم برای معرفی دارین؟یا فالن محصولمون رو  سوال مخاطب: 

 بفروشین و پورسانتش رو بگیرین:

مامجموعه اموزشی هستیم و نیرو برای معرفی نداریم ولی میتونین توی وبینار شرکت کنین و کلی 

ومحصول برای کسی   ایده های خوب برای تیم سازی بدست بیارین،مامجموعه اموزشی هستیم 

نار شرکت کنین و با میتونین خودتون یا کارشناس های فروشتون توی این وبی نمیفروشیم اما

 استفاده از تکنیک ها فروشتون رو دوبرابر کنین 

 من خودم موفقم ،خودم استادم،خودم با سابقه ام:اگر مخاطب گفت: 

خیلی هم عالی مسلما همینطوره و شما فرد با سابقه ای هستین ،موفق باشین ولی چه ایرادی داره 

سال هم اقای   10، تجربه دارین  چندین سال  افراد موفق از تجربیات همدیگه استفاده کنن ؟شما 

 تقدسی تجربه دارن و در اختیارتون میزارن و این میتونه شمارو چند سال جلوتر بندازه

؟ اگر بلده بره خودش با تلفن میلیاردی اقای تقدسی خودش میلیاردرهاگر مخاطب گفت: 

 : بفروشه 

مجموعه ما اموزش هست. البته که ایشون کسب و کارهای  استاد تقدسی مشاور و مربی کسب و کار هستند و کار 

دیگه ای هم دارند که توی پیج اینستاگرامشون اگر دنبال کنید، درموردشون صحبت میکنند. اما درحال حاضر کار  

مجموعه ما اموزش این تکنیک ها به دیگر افراد هست. این وبینار هم رایگان برگزار میشه و هیچ ریسکی برای شما 

 .نداره

 اگر شرکت کردم و میلیاردر نشدم چی؟اگر مخاطب گفت: 

البته که هیچکس یک شبه میلیاردر نمیشه و منظور از تماس میلیاردی این نیست که شما رو ما 

ما تکنیک هایی که منجر به تماس های پر   .خودتون بستگی داره  تالش   همه چیز به  . میلیاردر میکنیم

 فروش  ومیلیاردی شده رو به شما اموزش میدیم

 چطوری اعتماد کنم به این پیام؟  من روی این لینک کلیک نمیکنم!

ت اصال نگرنی نداشته باشید چون اگه ما خدایی نکرده نیت خوبی نداشتیم من هیچ وقت پاسخگوی شما  باز این با

اشنایی بیشترتون با ما و مجموعمون ادرس سایت و   نمیکردم برای اینکه اعتماد و  نبودم و پیگیری تون 

 ایستاگراممون رو براتون ارسال میکنم مالحظه بفرمایین 

شمارشون رو بدن   درخواست میکنیم اسم و یکرد ینک نمدر صورتی که تمایل داشت شرکت کنه اما بازهم روی ل

 .خودمون براشون ثبت نام میکنیم



مرحله دوم و بعد از پیام دوم، سواالت کسانی که پیام رو خوندند باید جواب  در 

 داده شوند. به صورت ویس. در این مرحله توضیحات کامل باید داده شود 

 

 

یا) اگر سوالی در مورد وبینار   )موفق شدین ثبت نامتون رو انجام بدین؟(ارسال پیام  ③

 دارید من در خدمتتون هستم!( توسط مجموعه

 ی میکنم ،بعدا نگاه میکنم و .... بعدا بررس  ،هنوز ثبت نام نکردم جواب مخاطب:

از اونجایی که ظرفیت وبینار ما خیلی محدوده اگه مایل به حضور در در وبینار هستین هر چه سریعتر 

 این فرصت رو از دست ندید رو انجام بدین تا    از طریق لینک ثبت نامتون

 اگر مخاطب جواب های دیگری داد، در مرحله دوم درج شده 

 اگر گفتن دیگه به من پیام ندین:

 شماره مورد نظر رو برای سرپرست خود ارسال کنید. 

 

 نکته های اجباری:
مجموعه و موضوع وبینار نباید داده تا قبل از ارسال پیام دوم توسط مجموعه، اطالعاتی در مورد ∞ 

 شود و فقط مخاطب باید کنجکاو شود تا به محض دیدن پیام دوم، آنرا کامل بخواند

 پیام ها باید به صورت ویس ارسال شوند) به جز پیام های کوتاه مثل تشکر و...(  ∞

 هیچ جمله یا کلمه اضافه ای بجز موارد نوشته شده از خودتون نباید بگین   ∞

نه از بقیه   .اگر مخاطب سوالی پرسید که جوابش نوشته نشده بود باید از سرپرست بپرسید  ∞

 و نه از پیش خودتون!  همکاران

معرفی یک وبینار رایگان و پر از محتوا، کار نیکویی هست که میتونه کسب و کار و درامد خیلی  

      ار دنیا هستاز هموطنانمون رو متحول کنه! آموزش دیدن و آموزش دادن، بهترین ک

 رفع ابهامات مخاطبان : سوممرحله 


