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بازار گرم و برنامه  ستیچک ل

 یهفتگ
 مرزبان اریاز شهر یکار

 www.elmema.com ینترنتیعلم ما به آدرس ا یشده در گروه آموزش هیارا
 

 هدف بازار

 ”دیبه آنها فروش کن دیخواهیکه م یاز مردم نیگروه مع کی فیتعر“

از مردم  ینیبه گروه مع دیرا در خود داشته باشد. شما با زیهمه مردم، همه چ یبرا تواندینم یتجارت چیه“

و با  دیکن ییآن دسته از مردم را شناسا ستیبای. شما مدیآنها را برآورده ساز یفور یازهایو ن دیابی یدسترس

 ”.خواهندیکه آنها چه م دیبفهم دقتِ ممکن، تِینها

  

 سرد بازار

ارائه دهنده کاال و خدمات و مصرف کننده است. در  نیبازار عدم وجود شناخت و اعتماد ب نیمهم ا یژگیو

 یجلب توجه و کنجکاو یگسترده برا یغاتیاز ابزار تبل دیکننده با دیشکاف، تول نیپر کردن ا یبرا جهینت

او را  تیاستفاده توسط مصرف کننده بتواند رضا نیاستفاده کند. اگر کاال و خدمات ارائه شده در اول یمشتر

 جلب خواهد شد. یجلب کند، اعتماد مشتر

 ،یروزنامه، مراجعه حضور یآگه ،یتماس تلفن پور،یو ش وارید تی: سانهیمثل کم هز چند

 

 گرم بازار

بازار گرم خود را دارد  یشناسند. هر کس یهستند که با ما ارتباط داشته و ما را م یمنظور از بازار گرم، افراد

 دارد. یبستگ یشبکه ارتباطات و یبازار به گستردگ نیکه وسعت ا

 یهیمصرف کننده نسبت به ارائه دهنده کاال و خدمات است. بد یبازار وجود اعتماد از سو نیمهم ا یژگیو

 باشد. یآسان تر از بازار سرد م اریاست که فروش در بازار گرم بس

 

 پر و اجرا شود... و مشاور رناظ همراهنکته مهم: 
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 چک لیست ناظر

 

 معرف: : تاریخ ورود   :نوآموز

 ضروری: تماسشماره   میزان وقت در هفته:  شغلی: اطالعات

 شماره واتس اپ: :مسئول مشاور ناظر:

 

 پیشنهاد تایید / عدم تایید تعداد جلسات تاریخ پایان  تاریخ شروع برنامه 

      آموزش بخش اول

      آموزش بخش دوم

      اول شروعهفته 

      هفته دوم شروع

      هفته سوم شروع

      هفته چهارم شروع
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 چک لیست بازار گرم
 باشگاهی و . . .خانواده، همسایه، دوست، آشنا، همکار، همکالسی، هم 

 

 روش مستقیم -1

 تاریخ پیگیری پیشنهاد من نیاز جایگاه اجتماعی نام فرد تعداد

  بیمه عمر سرمایه گذاری دانشجو علی مثال

  بیمه ماشین امنیت سرمایه کارمند شرکت ساختمانی رضا مثال

  بیمه عمر کودک درمان سرمایه گذاری خانه دار زهرا مثال

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 مستقیمغیر روش  -2

 تاریخ پیگیری پیشنهاد من 2 روابط 1روابط  نام فرد تعداد
  بیمه مسئولیت ساختمان ساز پدر / پیمانکار علی مثال

پوستر معرفی انواع  افراد محله برادرش / سوپری رضا مثال

 بیمه یا تراکت

 

  بیمه ماشین آژانس منشی / محل کارش زهرا مثال

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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 چک لیست هفتگی

 : برنامه بد و بی نتیجه!مثال

صحبت با بازار  روز

 گرم

تبلیغات شبکه 

 های مجازی

تبلیغات 

 اینترنتی

معرفی 

 خود

کل زمان صرف  مطالعه

 شده برای این کار

هدف 

 هفته

 ساعت 14 کتاب 1 6 3 10 5

 ساعت 0      شنبه
 ساعت 0.5      یک شنبه
 ساعت 0.5      دو شنبه
 ساعت 0      سه شنبه

چهار 

 شنبه
 ساعت 1     

 ساعت 1      پنج شنبه
 ساعت 0      جمعه

 ساعت  3 0.5 3 2 4 2 اجرا شده

 

 !عالیمثال: برنامه 

صحبت با بازار  روز

 گرم

تبلیغات شبکه 

 های مجازی

تبلیغات 

 اینترنتی

معرفی 

 خود

کل زمان صرف  مطالعه

 شده برای این کار

هدف 

 هفته

 ساعت 14 کتاب 1 12 6 14 20

 ساعت 2      شنبه
 ساعت 2      یک شنبه
       دو شنبه
       سه شنبه

چهار 

 شنبه
      

       پنج شنبه
       جمعه

 ساعت 15تا  10 1 10 6 12 18 اجرا شده
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 فرم خام

  

صحبت با بازار  روز

 گرم

تبلیغات شبکه 

 های مجازی

تبلیغات 

 اینترنتی

معرفی 

 خود

کل زمان صرف  مطالعه

 شده برای این کار

       هدف هفته
       شنبه

       یک شنبه
       دو شنبه
       سه شنبه

       چهار شنبه
       پنج شنبه

       جمعه
       اجرا شده

       ارزیابی
       نظر ناظر

       نظر مشاور 
       پیشنهادات
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