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Hladni klic
je izraz za telefonske
klice oseb, s katerimi
se ne poznamo in ki
našega klica ne
pričakujejo.

HLADNI KLIC

predpriprava
povezovalce
ključni pomočniki priporočilo
časovna komponenta
lokacija sestanka

Kaj potrebujemo za dober dogovor 
s pomočjo hladnega klica?



PRIMER 
prodajamo šampon

HLADNI KLIC

predpriprava - lastnica Barbara, stara
35let, rada obiskuje frizerske sejme, njeni
kupci  starejše dame, tel.št.0523000
povezovalce - ima rada mačke
ključni pomočniki priporočilo - njena
uporabnica
časovna komponenta - drugi teden v
torek dopoldne ali v četrtek popoldne, 
 ko ima zaprto,
lokacija sestanka - osebni obisk v
salonu



HLADNI KLIC

prepričamo se ali govorimo
s pravo osebo,
pridobimo dovoljenje in
pravico do pogovora  v
dolžini cca 43 sekund,  
mehčanje s povezanostjo, 
metanje iz avtopilota

vprašanja za prvi JA,
udarni stavek,,
ali ali vprašanja,
cilj je dobiti sestanek 1:1

določitev termina in kraj
sestanka
ključni kontakti (e-mail, skype,  
telefon, odgovorna kontaktna
oseba), 
skupaj določiva na kakšen
način preverimo ali dogovor
še vedno velja, telefon, sms, ..
p.s.
rezervacija - takoj po
pogovoru pošljemo pisno
potrdilo o dogovoru ( s tem
preverite pravilnost
kontaktnih podatkov),

UVOD

ZAKLJUČEK

JEDRO



PRIMER 
prodajamo šampon

HLADNI KLIC

prava oseba, odločevalec - lastnica 
dovoljenje - rabim vaš nasvet, lahko
govorite ali vas pokličem kasneje?
Bom zelo kratka, manj kot minuto
mehčanje s povezanostjo - ena
vaša klientka, me je napotila do vas.
ugašanje avtopilota - pogledal sem
vaš FB profil in opazila, da imate    
 radi mačka tako kot jaz.

UVOD



PRIMER 
prodajamo šampon

HLADNI KLIC

vprašanja za prvi JA - verjamem, da ste ena od tistih
frizerk, ki jim je zelo pomembno, da so kupci zadovoljni in
jim radi ponudijo nekaj več. Zakaj pa gre?
udarni stavek - sem desna roka dobrim frizerjem, ki radi
vzdržujejo dober odnos s svojimi klienti in za svojo storitev
uporabljajo kvalitetne izdelke. Kdaj bi imela čas, da vam
predstavim kolekcijo, ki bi vašim uporabnicam izboljšala
prekrvavitev lasišča in zmanjšala izpadanje las, predvsem
tistim, ki so v menopavzi.
ali ali vprašanja - bi vam bolj odgovarjalo drugi teden
v torek dopoldne ali v četrtek popoldne,  ko ima zaprto?

JEDRO



PRIMER 
prodajamo šampon

HLADNI KLICZAKLJUČEK

določitev termina in kraj sestanka, - v torek
ob 12.h, Linhartova ul.5, Lj
ključni kontakti - e-mail, ffiser11@gmail.com 
 telefon 052300, odgovorna Barbara Fišer, 
skupaj določiva na kakšen način
preverimo ali dogovor še vedno velja, 
 odgovori na sms, če ne jo pokličem,
p.s. - torej dobiva se v torek ob 12.uri v vašem
salonu in si boste vzela pol ure časa. 
rezervacija in potrditev - naredim takoj po
končanem klicu in jo prosim, da mi odgovori, da
je dobila mojo pošto.
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