
 
 

 

 حصول و خدمات یا  م ای از ارائه حرفهفرمول  ۵

 ثانیه  ۱۵کمتر از های خودمون در توانایی

که بتوانیم یک معرفی عالی داشته باشیم اول باید به تسلط کامل از محصول و یا خدمات برای این

هست به کافیو همچنین اطالعات مشتری دست پیدا کنیم. برای رسیدن به این تسلط فقط  

برای   ها قرار دهید و بعدها را در فرمولسواالت زیر جواب دهید. بعد از پاسخ به سواالت زیر جواب

روی مخاطب خودتون ارائه کنید. توجه داشته باشید لحن و بیان شما به شدت در تاثیرگذاری  

شد حتما پولساز کامل در موردش صحبت  که در دوره سخنوری و مذاکره    مهم هستمخاطب  

 د. یتمام نکاتی رو که در دوره گفتیم رعایت کنید تا نتیجه عالی بگیر

 A))   شما چه کسی هست؟  مخاطب   –  ۱

 .................................................................................................. 

 ................  آموزان و  ها، دانشها، طراحپزشکان، سوپر مارکت،  هاوکیلمثال:  

 

 (B)ه؟ ، چیبرسه  بهش  االن  همین شما میخواد بالفاصله  مخاطب  که  ای  نتیجه  -  ۲

 .................................................................................................. 

 شدن از سردرگمی و ...کم کردن وزن، تسلط به زبان، خارجزانو درد،  درمان  مثال:  

 



 
 

 

 (C)  ؟ شما چیه  مخاطب  بلندمدت  رویا یا هدف  -  ٣

 .................................................................................................. 

داشتن درآمد پایدار، نیاز نباشه دیگه کارکنه، کامل درمان بشه، ،  خودش برای  کارکردنمثال:  

 پزشک بشه و .............  

 

 (D)  ؟، چیهتمرکز کرده  اون  شما روی  مخاطب   که  بخشی  ترین  مهم    -  ۴

 .................................................................................................. 

 مثال: ساختن خونه، فروش ماشین، خرید جهیزیه، قبولی در دانشگاه و ........... 

 

 (E)  ؟کنهاونرو حل  کنهمی  تالشو    داره  مشکل  اینهزمی  چه  ی تو  -  ۵

 .................................................................................................. 

 و ........   ، هزینه باالدرمان بدون نیاز به جراحی و انجام سریع کار،  تبلیغات بدون  فالوور گرفتنمثال:  

 

 (F) ؟چیه  فروشیمی  کهی  یا خدمات  محصول  اسم  -  ۶

 .................................................................................................. 

 کلید فروش در ایران، کرم مرطوب کننده و .......... مثال: ویال، کتاب شاه

 

 



 
 

 

چه اتفاقی براش   داره  ، دوستتهیه کرد و استفاده کردکه محصول و خدمات شما رو    وقتی  -  ۷

 (G) ؟بیفته

 .................................................................................................. 

میلیون تومان سود کنه، پوست نرم و   ۱۰۰مثال: یک رابطه خوب با همسرش داشته باشه، 

 سفیدی داشته باشه، راحت بتونه ورزش کنه، خیالش راحت باشه و ...

 

 (H)  ؟شهرها می  درد و رنج  از کدومشما    با محصول  -  ۸

 .................................................................................................. 

خراب شدن ماشین، مریض شدن، رد شدن در ، در رابطه  قرار گرفتن  توجهی  مورد بی  مثال:

 ............... امتحانات، بیکاری و  

 

 (O)  ؟چیه گیرهشما می  و خدمات  از محصول  که  ای  نتیجه  ترین . مهم٩

 .................................................................................................. 

 لذت بردن از آشپزی، خونه شیک و زیبا، آرامش و ......   مثال: درآمد عالی، سالمتی،

 

 (P)  فروشید؟می  محصولی نوع  شما دقیقا چه  -  ۱۰

 .................................................................................................. 

 مثال: خونه، ماشین، کتاب، لوازم آرایشی و ................. 



 
 

 

 اول: فرمول 

 حس خوبی دارن؟      Dبرای    P یدرباره   Aچرا 

 B برای  راحت روشی  چونکه  

F رو به  شماO  بدون رسونه می E   

 ارسال کنید(  ۱۰۰۰۵رو به شماره   ۱رو لینک کلیک کنید. یا )عدد   خرید  برای

 

برای درمان دردشون حس خوبی دارن؟ چونکه    Xچرا کسانی که زانو درد دارن درباره کرم موضعی  : مثال

شما رو به درمان کامل و قطعی درد مفاصل    X. کرم موضعی روشی راحت برای از بین بردن درد مفاصل هست

   رسونه بدون اینکه نیاز به جراحی باشه.می 

 ارسال کنید(  ۱۰۰۰۵رو به شماره   ۱خرید رو لینک کلیک کنید. یا )عدد   برای

 فرمول دوم: 

   E که این بدون برسیم   O  به چطور

D  که  همینه  . واسه نیست  تصادفی  اتفاق  یک A  )ها محصول )یاخدماتP   رو تهیه کردن 

گرفتن مشاروه   برای رو بدست بیاریم  G مون استفاده کنیم بدون اینکه از شانس چطور

 ارسال کنید(  ۱۰۰۰۵رو به شماره   ۸نید. یا )عدد رو لینک کلیک کرایگان 

 

 تلفنی  فروش  کنیم  مشتریو پیگیری باشه  الزم اینکه  بدون  رو بفروشیم  محصولمون  تماس  : چطور با یک مثال

. چطور  کردن  نام ثبت  تلفنی  در وبینار فروش  اینستاگرام  های  ادمین  که  همینه  . واسه نیست تصادفی  اتفاق یک

عدد    نام  ثبت  برای  برسیم موفقیت به  از شانس استفاده  و بدون  بفروشیم رو  از محصوالتمون تعداد زیادی  هرماه 

 پیامک کنید.  ۰٩۱۵   ۸۰  ۸۰   ۸۰  ۵رو به شماره   ۸



 
 

 

 فرمول سوم: 

 B برای  راه ترین  ساده  این چون  انزده   هیجان  خیلی  Pدر مورد  ها  A که  وجود داره  حتما دلیلی 

F  رسیدن به  کلیده O  اینکه  بدون  میذاره  رو در اختیارتون H 

 ارسال کنید(  ۱۰۰۰۵رو به شماره   ۱خرید رو لینک کلیک کنید. یا )عدد   برای

 

 .  ان زده  هیجان  ، خیلی تاپآپلی کیشن وکیل در مورد   هاوکیل  که  وجود داره  : حتما دلیلی مثال

 ون هستها ش ه برای ارتباط با موکل را ترین ساده  این  چون

به  هر روز  باشه  الزم اینکه  ، بدون میذاره  رو در اختیارتون  میلیونی  چند ده  فروش رسیدن به   ، کلیده وکیل تاپ

 ارسال کنید(  ۱۰۰۰۵رو به شماره   ۱خرید رو لینک کلیک کنید. یا )عدد  برای دنبال مشتری باشید. 

 

 فرمول چهارم: 

 A  خرید از ها P  که با اون به   جدید  D  رسیدن خیلی حس خوبی دارن 

 کرده  رو آسون  B به  رسیدن چونکه  ؟چرا 

F  برای  شما فرمولی  به O  اینکه  بدون E 

 ارسال کنید( ۱۰۰۰۵رو به شماره  ۱رو لینک کلیک کنید. یا )عدد  بیشتر  اطالعات  برای

 

رسیدن   لذتبخش  روابط  ساختکه با اون به جدید  خرید کتاب »راهنمای استفاده از آقایان« ها از  خانم  : مثال

کتاب راهنمای استفاده  . کرده  سون رو آ دو طرفه  عاشقانه  رابطه  به  رسیدن  چونکه چرا؟ . خیلی حس خوبی دارن 

با همسرتون بحث   باشه الزم اینکه  ، بدون میده  در رابطه  همسرتان کردن  شیفته  برای شما فرمولی  ، به از آقایان 

 به سایت کتاب راه مراجعه کنید. بیشتر  اطالعات برای . کنید یا کنترلش کنید 



 
 

 

 فرمول پنجم:

 میرسن هاشون  خواسته  ، سریعتر به تهیه کردن رو  D   تصمیم گرفتن   P  رسیدن به برای  که    Aچرا 

 B موجود برای  روش  ترین ساده  این  چون

F  برای  شما فرمولی  به O  اینکه  بدون E 

 کنید(ارسال  ۱۰۰۰۵رو به شماره  ۱)عدد   رو لینک کلیک کنید. یابیشتر  اطالعات  برای

 

،  ای تصمیم گرفتن سایت ساز پزشک رو انتخاب کنند یک سایت حرفه  برای رسیدن به  که  پزشکانی: چرا مثال

در   پزشکان های سایت مشکالت حل  موجود برای  روش  ترین  ساده  این چون  میرسن هاشون  خواسته  سریعتر به 

 .ساعته  ۱کمتر از  

 ای میده بدون اینکه نیاز به دانش خاصی باشه. به شما فرمولی برای یک سایت حرفه ، سایت ساز پزشک

 ارسال کنید( ۱۰۰۰۵رو به شماره  ۱رو لینک کلیک کنید. یا )عدد  بیشتر  اطالعات  برای


