
  

 

 Δημιουργώντας μια συνέντευξη-σκονάκι από τον εαυτό σας 

για τον εαυτό σας, θα αυξήσετε την προοπτική για ένα εύκολο 

κλείσιμο της πώλησης. 

 Αφού αφιερώσετε τον αντίστοιχο χρόνο να απαντήσετε 

στις παρακάτω ερωτήσεις: 

• θα έχετε προετοιμαστεί να απαντήσετε σε όλες τις πιθανές 

ερωτήσεις,  

• θα έχετε εκπαιδευτεί να καταρρίψετε αντιρρήσεις, 

αντιστάσεις και αμφιβολίες  

• θα έχετε κάνει όλα τα βήματα για να εκπαιδεύσετε τους 

πελάτες σας για τον τρόπο που εργάζεστε 

• θα δημιουργήσετε έναν δεσμό σύνδεσης μαζί τους αφού θα 

σας γνωρίσουν καλύτερα και πιο γρήγορα. 

 

 

Οι ερωτήσεις που προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε  

για την συνέντευξη στον εαυτό σας, είναι οι εξής: 

 

• Πόσο καιρό κάνατε αυτό που κάνετε και πώς γίνατε expert σε 

αυτό που κάνετε; 

• Ποιοι είναι ακριβώς οι πελάτες σας; 



• Πώς διαφέρετε από τους άλλους experts του τομέα σας; 

• Έχετε εργαστεί με ανάλογους τύπους όπως εγώ; Ποιος τύπος 

προσωπικότητας αποδίδει καλύτερα και τι περιμένετε να κάνω 

από τη μεριά μου; 

• Σε ποιες περιπτώσεις δεν πρόκειται να βρει εφαρμογή αυτό το 

πρόγραμμα/υπηρεσία; 

• Αλήθεια λειτουργεί αυτό που προτείνετε πραγματικά; 

• Ποια αποτελέσματα μπορώ να περιμένω; 

• Μπορώ να έρθω σε επαφή με μερικούς πρώην πελάτες σας για 

να με ενημερώσουν για τη συνεργασία μαζί σας; 

• Πόσο γρήγορα μπορώ να περιμένω τα αποτελέσματα; 

• Θα αποδώσει η επένδυση που θα κάνω και πώς; 

•Πώς θα συνεργαστούμε και τι συνεπάγεται το 

πρόγραμμα/υπηρεσία; 

• Πόσο καιρό είναι το πρόγραμμα/υπηρεσία; 

• Δέχεστε πιστωτικές κάρτες; 

• Εντάξει, ξέρω ποιο πρόγραμμα θέλω. Πώς ξεκινάμε; 

• Εάν δεν είμαι σίγουρος ότι είμαι έτοιμος να ξεκινήσω, πώς μπορώ 

να τεστάρω πρώτα τη δουλειά σας με ένα χαμηλό κόστος για να 

δούμε αν αυτή είναι η σωστή λύση για μένα; 

•Έχω μια οικογένεια και μια πολυάσχολη ζωή.  

Δεν έχω πολύ χρόνο να χάσω. Πόσο χρόνο χρειάζομαι να 

αφιερώνω; 

• Εντάξει, είμαι έτοιμος να το κάνω αυτό για τον εαυτό μου, αλλά 

έχω μερικές επιπλέον ερωτήσεις. Μπορώ να καλέσω εσάς; 
 


