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SCRIPT DE NEGOCIAÇÃO

Escuta verdadeiramente o Outro e Questiona:

 

1º Porque a Pessoa contactou contigo? O que a fez procurar-te ou chegar até ti?

2º Como é a Vida Atual da Pessoa nas várias áreas? Qual o Panorama Geral?

3º Como foi o passado? Algo relevante? (Opcional)

 

4º O que é que a Pessoa quer? Qual a sua vida de Sonho nessa área?

 

5º Porque é que ela ainda não está a obter / viver / manifestar aquilo que ela quer?     

 O que faz falta? Quais as lacunas?

 

Depois de escutar verdadeiramente, cria empatia com o outro, podes começar a

Compreender internamente:

 

6º Como é que o teu produto dá resposta e solução naquilo que são as lacunas na vida /

negócio / serviço daquela pessoa?

 

E agora podes questionar a Pessoa e verificar o seu nível de compromisso em alcançar

aquilo que ela quer:

 

7º A pessoa está mesmo interessada e comprometida em preencher as lacunas

existentes para alcançar aquilo que ela realmente quer na sua vida?

 

Identificar o nível de abertura da Pessoa em receber uma Proposta 
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(Só vais fazer a Proposta se realmente o compromisso da Pessoa é nível 10, senão nem vale a
pena avançar, porque sem compromisso não terá o necessário para alcançar o que deseja...
Podes trabalhar o compromisso com a Pessoa e questionar: Que seria necessário para o teu nível
de compromisso ser 10? E explicar desde o coração e a humildade a importância de estar 100%
comprometida com a solução e aquilo que deseja para a sua vida / negócio).



 

8º A Pessoa tem interesse e abertura em ouvir / receber uma Proposta tua?

 

Se a Resposta é Afirmativa e o Compromisso é 100% é só neste momento que vais

falar da tua Proposta e vais focar essencialmente na Comunicação dos Resultados e

Benefícios que a Pessoa vai conseguir ao trabalhar contigo.

 

9º Explicas a tua proposta focando-te nos resultados e benefícios que ela vai obter

(cerca de 80%) e explicando apenas muito brevemente o processo e o método que

vais utilizar (cerca de 20%)

 

10º Questionar a Pessoa: "É o tipo de ajuda / serviço / produto que estás à procura?"

 

a) Se SIM, perfeito, vamos avançar. O Valor de Investimento para o Programa /

Serviço / Produto, durante X Semanas, é _____________________. (Guardar Silêncio)

 

b) Se NÃO: Qual / Quais as OBJEÇÕES? 

(Quais as Razões que levam a pessoa a não avançar?)

 

11º Mantém a tua Energia Elevada e o Foco no Positivo: é a Melhor Maneira de Lidar

com as Objeções e procura efetivamente ajudar a Pessoa a ver a verdade, identificar a

causa das objeções e ajudá-la a ultrapassá-las de forma a comprometer-se com o

caminho de alcançar aquilo que ela quer e deseja para a sua vida.

 

Mantém a Tua Atitude e a Energia em Alta, pensa que estás ao Serviço e está tudo

bem, seja a Resposta um SIM ou um NÃO. Aceita o NÃO e vai à exploração do

PORQUÊ do não e vai isolando as objeções, seja o desafio do dinheiro, ou do tempo,

ou de não ser o momento... Leva a pessoa a compreender que no fundo é uma questão

de compromisso verdadeiro com o resultado final e como seria a sua vida se iniciasse

esta relação Profissional contigo? Como seria a sua Vida daqui a 6 meses?
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Se a Pessoa está Interessada e conseguiste ajudá-la a ultrapassar as objeções, é

momento de dar-lhe a confiança que estás completamente com ela em todo o

Processo e que o teu Serviço / Programa / Produto deseja totalmente o Sucesso do

Cliente, pelo que a partir de agora iniciais uma Parceria de Abertura, Compromisso e

Acompanhamento orientado para o seu Sucesso!

 

12º Formalização da Inscrição: é importante após o contacto enviar um email com

toda a informação e se fizer sentido preparar um pequeno contrato / acordo

explicando todo o processo, datas e valores acordados.

 

Pode acontecer um cliente dizer SIM e depois dizer NÃO, porque pensou melhor,

entrou o medo e a mente, pode acontecer e para diminuires essa possibilidade, podes

por exemplo dar um Bónus de Ação Rápida e fazeres 10% de desconto para quem

formaliza a inscrição no próprio dia ou no prazo de 24h. E para além disso oferecer

uma sessão / produto extra para motivar a pessoa a entrar JÁ em Ação.

 

13º CELEBRA A VENDA quando receberes o comprovativo de pagamento, só nesse

momento é que tens a certeza que tens mais um cliente Premium e vale mesmo a

pena celebrar!!! E depois é confiares em ti que a Vida está do teu lado, se conseguiste

um SIM é porque estás preparad@ e mantendo a intenção de dar o teu melhor, podes

ter a certeza que a Pessoa vai receber aquilo que investiu, tu farás o teu Melhor e a

Vida garantirá que a pessoa recebe o que pediu, Não estás Só!

 

E se ainda não foi desta que conseguiste a Venda, relaxa, simplesmente não desistas,

mantém a energia em alta e mantém o foco em ajudar e na contribuição. Se não

desistires, garanto-te que o dia chegará, e quando isso acontecer, vais sentir em cada

poro da tua pele, em cada célula do teu corpo, que a tua vida nunca mais será a

mesma! Materializaste a Filosofia Premium na tua Vida!!! Um Passo Gigante para a

Conquista da tua  Vida de Abundância e Liberdade Financeira!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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