
 

 

ПОМОЩНИК ЗА ПОКАНИ 

Уверете се, че разбирате на какво точно събитие каните 
потенциалните сътрудници – примери: 

1. Голямо събитие на компанията:  
Най-ефективно, но е и най-трудно да накарате хората да дойдат  
 

2. Второто по ефективност:  
Малки групи/Домашни срещи/Обеди  
 

3. Среща лице в лице (или „двама на един“):  
срещите лице в лице променят взаимоотношенията  
 

4. Среща „един на един“  
 

5. Среща „един на един“ с помощта на технологиите:  
Face time/Skype/Zoom  
 

6. Инструмент:  
да гледа видео, аудио, печатен материал, тестер на продукт, за види линк  

 

БЕЛЕЖКИ: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

Основни принципи:  
 

Нагласа:  

 

 

 

 

Бъдете себе си:  

 

 

 

 

Страст/Енергия/Ентусиазъм:  

 

 

 

 

Неотложност:  

 

 

 

 

Вяра във вашия продукт и възможност: 

 

 

 

  



 

 

СЛЕДВАЩА СТЪПКА: Попълване на календара.  

 

Който говори с повече хора, печели. 

 

Задача: Отправете 50 покани 

# Име  Телефон Насрочена среща  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    



 

 

# Име Телефон Насрочена среща  

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

  



 

 

НАПРАВЕТЕ ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ СИ:  

 

# покани:     ____________________________________________ 

 

# насрочени срещи:   ____________________________________________ 

 

# потребители на продуктите:  ____________________________________________ 

 

# нови сътрудници:   ____________________________________________ 

 

 

УПРАЖНЯВАНЕ ЧРЕЗ РОЛЕВА ИГРА И БЛИЦ СЕСИИ:  

 

Ролева игра 

Насрочете време за ролева игра с вашия екип чрез тристранен разговор, сесия в 
Skype/Zoom и минете през сценариите.  

 

Дата: _______________________ Час: _______________________  

 

 

 

Блиц сесии 

Насрочете седмични блиц сесии като екип; използвайте технологиите – сесии в 
Skype или Zoom; свържете се и изградете взаимоотношения. Нека сесиите 
включват даване на предварителна информация, покана, последваща дейност, 
потвърждения, тристранни обаждания….  

 

Дата: _______________________ Час: _______________________  

 

Медия: (Skype/Zoom/FBLive): ________________________________ 



 

 

СТЪПКА 1: ДАЙТЕ ВИД, ЧЕ БЪРЗАТЕ  
 

Това е свързано с психологията, но хората са винаги повече привлечени от човек, 
който е зает и има неща за вършене. Ако започвате всяко телефонно обаждане или 
разговор лице в лице така, сякаш че бързате, ще установите, че поканата ще е по-
кратка, ще ви задават по-малко въпроси и ще уважават вас и времето ви много 
повече.  

 

Ето няколко примерни сценарии за „Бързане“:  

 

ЗА ТОПЛИТЕ КОНТАКТИ:  

„Нямам много време да говоря, но беше наистина важно да се свържа с теб.“  

„Правя милион неща в момента, но се радвам, че те хванах.“  

„Вече трябва да тръгвам, но трябва да поговоря с теб наистина много 
набързо.“  

 

ЗА СТУДЕНИТЕ КОНТАКТИ:  

„Сега не е времето да говорим за това и аз трябва да вървя, но…“  

„Трябва да бягам, но…“ 

 

Схванахте ли посланието? Задайте тона на разговора така, сякаш че бързате. 

 

 

  



 

 

СТЪПКА 2: НАПРАВЕТЕ КОМПЛИМЕНТ НА 

ПОТЕНЦИАЛНИЯ СЪТРУДНИК  

 

 

Това е много важно. Искреният комплимент (и той трябва да е искрен) отваря 
вратата за истинска комуникация и ще направи потенциалния сътрудник много по-
склонен да чуе какво имате да кажете.  

 

Ето няколко примерни сценария за комплимент:  

 

ЗА ТОПЛИТЕ КОНТАКТИ:  

„Ти си страшно успешен и винаги съм се възхищавал от начина, по който 
правиш бизнес.“  

„Ти винаги толкова много си ме подкрепял и аз много ценя това.“  

„Ти си един от най-последователните хора, които познавам, и винаги съм 
ти се възхищавал за това.“ 

„Ти си най-важният (или един от най-важните) човек/хора в живота ми и аз 
наистина се доверявам на инстинкта ти.“  

„Ти имаш невероятен ум за бизнес и можеш да видиш неща, които другите 
хора не могат.“  

„Мислех си… кои са най-умните хора, които познавам? И се сетих за теб.“  

„Ти си един от най-позитивните и енергични хора, които познавам.“  

„Някои хора са много невъзприемчиви и това ограничава възможностите им, 
но винаги съм ти се възхищавал, че си отворен за нови неща.“  

„Трябва ми някой, който да открие пропуските в нещо, от което се 
интересувам, а на теб нищо не ти убягва.“  

„Ти си един от най-(съзнателните по отношение на здравето/запознатите 
с технологиите/с най-голям усет за модата и красотата/съзнателните в 
грижата за благосъстоянието/финансово интелигентните и т.н.) хора, 
които познавам, и винаги съм изпитвал респект към теб за това.“  

„Ти си един от най-интелигентните хора, които познавам, и аз наистина 
вярвам на преценката ти.“  



 

 

„Откакто те познавам, винаги съм смятал, че си най-добрият в това, 
което правиш.“  

 

ЗА СТУДЕНИТЕ КОНТАКТИ:  

„От Вас получих/ме отлично обслужване.“  

„Вие сте много умен и прозорлив. Мога ли да попитам с какво се 
занимавате?“  

„Вие направихте ________ фантастично преживяване.“  

 

 

Важното за комплимента е да бъде искрен. Открийте нещо, което може да 

похвалите у потенциалния сътрудник, и го направете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТЪПКА 3:  НАПРАВЕТЕ ПОКАНА  

 

В тази ситуация един размер НЕ пасва на всички. Предлагаме ви списък с примери 
за директен подход, който да използвате, когато говорите за възможността 
специално за тях, индиректен подход, който да използвате, за да помолите за 
помощ или съвет, и супериндиректен подход, който да използвате, за да попитате 
хората дали познават някого другиго, който би бил заинтересован.  

Повечето хора използват директен подход за всички потенциални сътрудници. 
Обикновено е нещо подобно: „Открих начин да забогатея. Нека да ти разкажа за 
него. Бла-бла-бла.” Разбираемо е, че сте толкова запалени, но наистина кой би се 
въодушевил от това, освен ако не получи обаждане от милионер?  

Когато станете професионалист в мрежовия маркетинг, ще откриете, че използвате 
индиректен и супериндиректен подход много повече, но това не означава, че 
директният подход няма важно място.  

 

 

Сценарии за директен подход  

(и запомнете: вече сте направили стъпка 1 и стъпка 2)  

 

ЗА ТОПЛИТЕ КОНТАКТИ:  

„Когато ми каза ________, сериозно ли говореше, или просто се шегуваше?“ 
(изчакайте за отговор). „Чудесно! Мисля, че открих начин да го направим/да 
решим проблема/да се справим и т.н.“ (Това е за ситуации, в които знаете 
причината за неудовлетворението/притеснението)  

„Открих начин наистина да си увеличим средствата.“  

„Открих нещо, което наистина трябва да погледнеш.“  

„Стартирам нов бизнес и наистина искам да го погледнеш.“  

„Когато си помислих за хората, които биха могли да направят състояние с 
бизнеса, който открих, се сетих за теб.“  

„Все още ли търсиш работа (или различна работа)?. Открих начин за нас 
двамата да стартираме страхотен бизнес без рискове.“ 



 

 

„Ако ти кажа, че има начин за увеличиш средствата си, без да рискуваш 
това, което правиш в момента, би ли се заинтересувал?“  

„Сътруднича си с компания, която се разраства в района на _______.“  

„Открих нещо вълнуващо и ти си един от първите хора, на които се 

обаждам.“ 

„Когато си помислих за качествени хора, с които наистина бих се радвал да 
работя, се сетих за теб. Би ли искал да чуеш с какво се занимавам?“  

„Нека те попитам нещо… Би ли искал да разнообразиш доходите си?“  

„Нека те питам нещо, неофициално. Ако имаше бизнес, който да можеш да 
започнеш, работейки на непълно работно време от вкъщи, който с 
времето да замести дохода ти от основната работа, би ли се 
заинтересувал?“  

„Както знаеш, аз съм (назовете професия), но поради (негативни фактори) 
реших да потърся доход и от друго място. След като обмислих 
възможностите, открих най-добрия начин да го направя.“  

„Открих вълнуващ бизнес и мисля, че заедно можем да направим нещо 
специално. 1+1 може да стане 10.“  

„Това е обаждането, което си чакал през целия си живот.“   

 

ЗА СТУДЕНИТЕ КОНТАКТИ:  

„Мислили ли сте да потърсите начин да получавате доходи и от друго 
място?“  

„Отворени ли сте за нови възможности за кариера?”  

„Планирате ли да правите това, което правите сега, до края на 
професионалния си живот?“  

Можете да последвате някой от тези сценарии за студени контакти или 
някаква разновидност на следното: „Имам нещо, което може да те 
заинтересува. Сега не е времето да навлизам в подробности, но…“  

 

 

Сценарии за индиректен подход  

Индиректният подход е друг силен инструмент, с който да помогнете на хората да 

преодолеят своята първоначална съпротива и да разберат възможността, която им 



 

 

предлагате. Този подход е най-подходящ, когато тъкмо започвате бизнеса и е 

лесно да помолите хората за помощ или насоки.  

 

ЗА ТОПЛИТЕ КОНТАКТИ:  

„Тъкмо започнах нов бизнес и съм уплашен до смърт. Преди да продължа, 
трябва да се упражнявам с някой приятел. Имаш ли нещо против да се 
упражнявам с теб?“  

„Обмислям да започна бизнес, който мога да правя от вкъщи. Би ли ми 
помогнал да го проверя и да видя дали е реален?“  

„Открих бизнес, за който съм наистина въодушевен, но какво знам аз? Ти 
имаш толкова много опит. Ще го погледнеш ли заради мен и да ми кажеш 
дали според теб правя правилен ход?“  

„Един приятел ми каза, че най-доброто нещо, което мога да направя, когато 
започвам бизнес, е да помоля хора, които уважавам, да го погледнат и да ми 
дадат насоки. Би ли се съгласил да направиш това за мен?“  

За негативни и цинични хора: „Започнах бизнес и наистина ми трябва някой 
да ми помогне да открия пропуските в него. Нищо не ти убягва. Би ли искал 
да го прегледаш заради мен?“  

 

ЗА СТУДЕНИТЕ КОНТАКТИ:  

Този подход не работи добре, защото наистина няма много смисъл да 
показвате такъв респект към някого, когото току-що сте срещнали. 
Директният и супериндиректният подход работят най-добре за 
студените контакти.  

 

 

Сценарии за супериндиректен подход  

Супериндиректният подход е невероятно силен и действа на редица 
психологически нива. Това е подход в мрежовия маркетинг, при който питате 
потенциалния сътрудник дали познава някого другиго, който би имал полза от 
вашия бизнес. С този подход често се постига голям успех.  

ЗА ТОПЛИТЕ КОНТАКТИ:  



 

 

„Бизнесът, с който аз се занимавам, със сигурност не е за теб, но исках да 
те попитам дали познаваш някой амбициозен, мотивиран от парите, 
който би се въодушевил от идеята да прибави повече средства към 
бюджета си?“  

„Познаваш ли някого, който търси силен бизнес, който може да прави от 
вкъщи?“  

„Кого познаваш, който е ударил на камък със своя бизнес и може би търси 
начин за получаване на доходи от друго място?“  

„Познаваш ли умни хора, живеещи в _________? Да? Чудесно. Може ли да ми 
дадеш име и имейл, ако имаш? Имам разрастващ се бизнес в този район и 
искам да видя дали според тях той ще бъде успешен там.“  

„Познаваш ли някого, който сериозно си търси работа?”  

„Работя с компания, която се разраства в нашия район и търся умни хора, 

които биха се заинтересовали от допълнителни средства. Познаваш ли 

някого, който да отговаря на това описание?“ 

В повечето случаи те ще ви попитат за повече информация, преди да ви дадат 
имена (зад тези въпроси се крие любопитство дали това не е за тях… но те все още 
няма да ви го признаят). Когато ви попитат за повече информация, просто 
отговорете така: „Разбира се, това е разумно. Със сигурност ще искаш да разбереш 
за какво става дума, преди да дадеш контактите на свои познати.“  

Тогава преминете към стъпка 4.  

ЗА СТУДЕНИТЕ КОНТАКТИ:  

Супериндиректният подход е идентичен при студените и при топлите 

контакти. Просто използвайте сценариите по-горе или някаква тяхна 

вариация, която ви е удобна.  



 

 

СТЪПКА 4:  АКО АЗ__ , ТИ БИ ЛИ __?  

 

Вие не трябва да предлагате своя инструментариум, освен ако хората не се 
съгласят да направят нещо в замяна. Това е истинско тайно оръжие.  

 

ЕТО НЯКОЛКО ПРИМЕРА:  

„АКО АЗ ти дам DVD с цялата информация, поднесена по професионален 
начин, ТИ БИ ЛИ го гледал?“  

„АКО АЗ ти дам CD, описващо бизнеса, ТИ БИ ЛИ го изслушал?“  

„АКО АЗ ти дам списание (или друг печатен материал), ТИ БИ ЛИ го прочел?“  

„АКО АЗ ти дам линк за онлайн презентация, обясняваща всичко, ТИ БИ ЛИ 
кликнал на него, за да я гледаш?“  

 

Ако сте направили първите 3 стъпки правилно, отговорът ще бъде „да“.  

Ако първо поискат повече информация, просто отговорете: „Разбирам, че искаш 
повече информация, но всичко, което те интересува е на DVD-то/CD-то/печатния 
материал/линка. Най-бързият начин наистина да разбереш за какво говоря е да 
видиш материала. Така че, ако ти го дам, би ли го гледал?“  

Ако кажат „не“, тогава няма да го видят. Благодарете им за отделеното време и 

продължете напред. Също така прегледайте стъпки 1-3, за да видите какво бихте 

могли да подобрите. НЕ им давайте материала въпреки всичко.   

 

  



 

 

СТЪПКА 5: ПОСТИГНЕТЕ АНГАЖИМЕНТ  
 

ЗА ТОЧНО ВРЕМЕ  
 

„Кога мислиш, че ще можеш да гледаш със сигурност DVD-то?“  

„Кога мислиш, че ще можеш да чуеш със сигурност CD-то?“  

„Кога мислиш, че ще можеш да прочетеш със сигурност списанието?“  

„Кога мислиш, че ще можеш да видиш със сигурност линка?“  

 

 

Не им предлагайте време. Задайте въпроса и нека те посочат времето, когато ще го 
направят. Ако не е точно определено: „Ще се опитам да го направя по някое 
време.“, тогава им кажете: „Не искам да губим твоето или моето време. Защо не се 
опитаме да определим точно време, когато със сигурност ще си го видял?“  

 

Ключът е да ги накарате да кажат „ДА“ за втори път.  
 

Да кажат „да“ на стъпка 4 НЕ е ангажимент. 

 

 

 

  



 

 

СТЪПКА 6: ПОТВЪРЖДЕНИЕ 
 

Ако ви кажат, че ще гледат DVD-то до вторник вечерта, вашият отговор трябва да бъде:  

„Значи, ако ти се обадя в сряда сутрин, ти със сигурност ще си го гледал?“  

 

Ако ви кажат, че ще слушат CD-то до четвъртък сутрин, вашият отговор трябва да бъде:  

„Значи, ако ти се обадя по някое време в четвъртък, ти със сигурност ще си 
го изслушал?“  

 

Ако ви кажат, че ще гледат линка до 1 юли, вашият отговор трябва да бъде:  

„Значи, ако ти се обадя на 2 юли, ти със сигурност ще си го видял?“  

 

Основното в стъпка 6 е, че те казват 3 пъти, че ще видят материала, и го правят 

сами. Направили са реална бъдеща уговорка с вас. 

 

СТЪПКА 7:  
ОПРЕДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ И ВЗЕМЕТЕ НОМЕР  
 

„На кой номер и по кое време е най-добре да ти се обадя?“  

 

Сега вече те са казали 4 пъти „да“ и шансовете да видят материала са се увеличили 
от по-малко от 10% на над 80%.  

 

Забележка: Моля, отбележете тази уговорка някъде, за да не забравите. 



 

 

СТЪПКА 8:  ЗАТВОРЕТЕ ТЕЛЕФОНА!  
 

И помнете, че бързате. Най-добре е да кажете нещо от сорта:  

 

„Чудесно. Ще говорим тогава. Трябва да вървя!“  

 

Това бяха 8-те стъпки с много примерни сценарии какво да кажете. 

 

 

Вземете решение: направете 100 презентации 

 

Име  Телефон  Събитие на 
компанията  

Малка 
група/ 

домашна 
среща 

Среща 
„двама на 

един“  

Среща 
„един на 

един“  

Среща с 
помощта на 
технологиите  

Инструмент  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

Име  Телефон  Събитие на 
компанията  

Малка 
група/ 

домашна 
среща 

Среща 
„двама на 

един“  

Среща 
„един на 

един“  

Среща с 
помощта на 
технологиите  

Инструмент  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 


