
 

 
Ασκήσεις 

Κλείνοντας την Πώληση 
 

 
Κατέγραψε στο σημειωματάριό σου  
Πότε έχει κλείσει η συμφωνία; 
Πωλήσεις= ____________________________ 
Έρχομαι από την μεριά της ______________ 
Μιλάω με την __________________________ 
Αλλαγή μυαλού 1 _______________________ 
Αλλαγή μυαλού 2 _______________________ 
 
Το δικό σου σύστημα ενημέρωσης του πελάτη ΠΡΙΝ από την συνάντηση 
περιέχει τα παρακάτω  

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________  
3. ___________________________________  

 
Κανείς δεν θέλει να του πουλάνε 
Όλοι θέλουν να _________________________ 
  
Αγοράζουμε με την _______________     (με ενθουσιασμό και χαρά)  
και το ___________________ (με λογική) 
 
 
Η συνάντηση (μπορείς να το εκτυπώσεις και να το έχεις μπροστά 
σου) 
 
1) Πώς έμαθες για εμάς; (μυαλό)  
2) Τι σε έκανε να θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας; (καρδιά)  
3) Ποια είναι η σημερινή σου κατάσταση;  
4) Ποια είναι τα εμπόδια που συναντάς;  
5) Ας πούμε ότι δουλεύουμε μαζί για τους επόμενους 6 μήνες. Τι θα 
ήθελες να μου περιγράφεις ως νίκες; (μυαλό- πάμε στο φως)  
6) Και ποια συναισθήματα θα ένιωθες αν συνέβαινε αυτό; (καρδιά- πάμε 
στο φως) 



7) Και πώς θα είναι η ζωή σου αν δεν δουλέψεις σε 6 μήνες; (πάμε 
σκοτάδι) 
8) Μαρία αυτό που θέλεις (επαναλαμβάνεις ότι σου είπε για το 5 και το 6 
με τα λόγια της) μπορούμε να το πετύχουμε δουλεύοντας ΜΑΖΙ 
9) Ναι με αυτούς τους τρόπους μπορούμε να δουλέψουμε 
10) Αν δουλεύαμε μαζί υποθετικά με ποιο πρόγραμμα, με ποιον τρόπο 
θα ήθελες να δουλέψουμε μαζί;  
11) Και ιδανικά πότε νιώθεις ότι θέλεις να ξεκινήσεις;  
12) Τι λες λοιπόν, να το ξεκινήσουμε;  
 
 
 
Σχετικά με το τηλεφώνημά (η συνάντηση) μας εμαιλ/μήνυμα  
 
 
Μαρία, 
Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε για  
1) το γεγονός ότι θελεις να νιώθεις ηρεμία και να έχεις έλεγχο για τα 
οικονομικά σου 
2) το γεγονός ότι θέλεις να βρεις τον άνθρωπό σου 
Αυτά που θέλεις μπορούμε να τα πετύχουμε δουλεύοντας μαζί. 
Θα μιλήσουμε ξανά την Τρίτη 22 Ιανουαρίου στις 10:00 π.μ. για τα 
επόμενα βήματα. 
Καλή συνέχεια, 
 
Αν δεν απαντήσει στο τηλεφώνημα εμαιλ/μήνυμα 
 
Αγαπημένη Μαρία, 
Πώς είσαι; Είχαμε το τηλεφώνημά μας, και δεν σε βρήκα, όλα καλά; 
Πότε θα ήθελες να μιλήσουμε;  
 
Άσκηση 
 
Κάνε με την σύντροφο υπεύθυνότητάς σου 10 φορές τις ερωτήσεις από 
το Κλείνοντας την πώληση για πρακτική.  
 
H πράξη που θα κάνω σήμερα, η οποία ΔΕΝ είναι τέλεια αλλά θα με 
πάει λίγο πιο κοντά στον στόχο μου είναι …… 


