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פתח דבר

  

מר מכירות רכן קדימה והתבונן בהקשבה מלאה אל בן שיחו אך הדבר לא היה קל שכן כל ששמע היו
מלמולים בלתי ברורים. המלמולים לא היו ברורים על-כן הוא רכן קדימה ככל שיכל אבל עדיין - לא הבין את

פשר הדברים.

  

מר מכירות כבר היה הרבה פעמים בסיטואציה הזו ולא יכול להימנע מהמחשבה שאנשי מכירות כמו הרבה
מאוד מאנשי המכירות נוטים להרבות במילים אך ללא משמעות, על-כן הוא קטע את בן שיחו ואמר לו

בנחרצות: "פחות מילים, מה אתה רוצה להגיד בבקשה"?

  

 !  שתי מילים ותו לא."כישלוןאני"בו שיחו השתתק, 

  

כעת מר מכירות לקח נשימה עמוקה ומשך את גוו אחורנית בבת-אחת המילים לא היו נעימות בעיניו.  כמי
שעסק שנים רבות במכירות והגיע לנקודה כה גבוהה בקריירה שלו הוא ראה במכירות שליחות, יעוד, משהו
שאתה עושה כי אתה באמת מאמין בו.   אנשי מכירות רבים ביקשו להיפגש עמו כי להבין מה סוד "המכירה

המושלמת" והוא היה נפגש, מסביר, מקשיב ומכוון.

  

הפגישה הזו הייתה אחת הפגישות האחרונות של מר מכירות אך הוא כמובן לא ידע זאת,   תחת זאת הוא
ישב והסביר את עקרי משנתו בפעם המי יודע מה ליושב מולו.

  

מוציא לאור שהבין את הפוטנציאל הגלום בו – במר מכירות הציע להעלות על הכתב את התובנות והרי הוא
לפניכם.

  

  

מילות חיפוש נוספות שלקוחות שלנו מתעניינים בהן:
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 מיון כוח-אדם, מיון כוח אדם, מיון כח-אדם,,גיוס כוח-אדם, גיוס כוח אדם, גיוס כח-אדם, גיוס כח אדם  
ליווי כוח-אדם, ליווי כוח אדם, ,מיון כח אדם

,ליווי כח-אדם, ליווי כח אדם
הדרכת כוח-אדם, הדרכת כוח אדם, הדרכת כח-אדם, הדרכת כח אדם

, 
אימון כוח-אדם, אימון כוח-אדם, אימון כוח אדם, אימון כח-אדם, אימון כח אדם
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ourservices/manpowerfind.html
ourservices/sortingmain.html
ourservices/sortingmain.html
ourservices/manpwerescort.html
ourservices/manpwerescort.html
ourservices/manpowerguide.html
training.html

