bejelentés küldése

elhárító szöveg

már az elsÐ mondat
után tedd fel a magad
kérdését!

©

kivel beszélek?

a telemarketinges nem együttmÐködÐ
ha egy nehézkes beszélgetésbe keveredsz, használd
fel az alábbi lépéseket, és folytasd a szöveget!

betÐzné a nevét, kérem?

a telemarketinges megtagadja az adatközlést

megmondaná hogyan találta meg a telefonszámomat?

Hölgyem/Uram! Miért nem akarja megválaszolni a kérdésemet?

óh, szóval úgy?

nincs idÐ
ön ezt a munkát teljes állásban végzi?

napi nyolc órában?

részmunkaidÐs?

más indok

foglalkozik még mással is?

háziasszony/házigazda vagyok.

tanulok.

ez jó, és mit tanul?

mikor tud visszahívni?

melyik nap?

köszönöm, legyen egy szép napja!

idÐpont

másik állásom is van.

nagyszerÐ, de pontosan mit?
tedd le a telefont

érdekes, a szomszédom is
pontosan ugyan ezt csinálja

a következÐ beszélgetésnél folytasd a szöveget.
ön is ...ban/ben lakik? (helyezd be a saját városodat)
a telemarketinges tudni akarja, hogy miért teszel fel bizonyos
kérdéseket.

igen nem

hihetetlen

és mióta dolgozik a telemarketinges szakmában?
hát ez nem valami hosszú idÐ!

többet szeretnék tudni arról a személyrÐl, akivel beszélgetek.
Hölgyem/Uram! miért nem térünk vissza a kérdésemhez?

óh, az is remek!

0-5 hónapja > 5 hónapja

elég régóta

és szereti a munkáját?

telemarketinges tudni szeretné, mi történik a válaszaival.
Ft.

óránként/naponta/hetente/havonta

Ft.

beszélgetésenként

ez egyáltalán nem rossz

nem igen nincs egyértelmÐ vélemény

kap idÐt elmenni
a fogorvoshoz?

azt hiszem én is szeretnék egy ilyen munkakört
akkor miért csinálja?

igen nem

mennyit keres vele?

fontos a munkájához, hogy jók
legyenek a fogai?
igen nem

melyik fogkrémet ajánlaná?

köszönöm a tájékoztatást. megadná a telefonszámát arra az
esetre, ha még több információra lenne szükségem?

értékelem a tétovázása okát Hölgyem/Uram. igazából ez egy lényeges rész az elemzésben, amit szigorúan bizalmasan kezelünk. ezek
tudatában megadná számomra a kellÐ tájékoztatást?
telemarketinges kérdezÐsködik
nem válaszolhatok a kérdés(ek)re a felmérés érdekében.
nem szolgálhatok adatokkal, mert elÐítélet nélküli válaszokra van
szükségünk.
egy válasz erre a kérdésre részrehajlást okozhatna, s attól kezdve
az ön válaszai értékelhetetlenek lennének.
elnézését kérem, de ez az adat most nem elérhetÐ. folytathatjuk
tovább Hölgyem/Uram?

köszönöm, és legyen egy szép napja. Viszlát!

a telemarketinges zaklatott
benyomás

+ +/- -

+ +/- -

kiejtés

tempó

szókincs

hangerÐ

hozzáállás

rokonszenv

a beszélgetés befejezése
után, ellenÐrizd, értékeld
és töltsd ki az alábbi táblázatot, hogy milyen hatással
volt rád a telemarketinges.

tedd le a
telefont

igen, nagyra becsülöm a törÐdéset...de nem ön hívott fel engem?

Hölgyem/Uram...., nem örül, hogy beszélgethet velem?
gondja van azzal, hogy egy idegen kérdéseire kell válaszolnia, s
aminek nem látja az értelmét?

neved

jelmagyarázat

utcanév, házszám

irányítószámod

kövesd a nyilat

fontos útbaigazítások

városod neve

satírozd be a neked tetszÐ háromszöget
országod neve

a szöveg, amit mondasz

telefonszámod
küldd az elhárító szöveget
a következÐcímre
EGBG data control group
Schapenlaan 7a, 1862 PW
Bergen, the Netherlands

lehetÐleg töltsd ki a rovatokat
vagy faxold a következÐ számra

vagy emailezd a következÐ címre

nehéz beszélgetési lépések

0031 • 20 • 620 95 73

martijn@egbg.nl

a telemarketinges lehetséges viselkedése
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