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.חדשנות אמתית, הבשורה הבאה של עולם המכירות

  

  

צבי חי את ההיסטוריה וההיסטוריה חיה אותו, למעשה צבי היה מאותם אנשי מכירות של פעם, אתם מכירים
אותם: הם נראים כמו אנשי מכירות של פעם, מתלבשים כמו אנשי המכירות של פעם, מדברים כמו אנשי

המכירות של פעם  ואפילו מריחים כמו אנשי המכירות של פעם.

  

וצבי היה איש מכירות של פעם, כזה אחד שבאמתחתו 30 משפטי מפתח שמזכירים משפטים של אנשי
מכירות של פעם:  "תאמין לי - לי זה עולה יותר" הוא אומר עד היום .

  

אבל הכול השתנה כשצבי החליק ושבר את רגלו.

  

כיוון וצבי היה אדם עסוק שידע להעסיק את עצמו היטב הוא מצא את עצמו קורא עיתון שעה  כשרגלו
המגובסת מונפת אל עבר התקרה והוא חושב מחשבות פרודוקטיביות בינו לבין עצמו ומתאר עצמו את

חזרתו לחייו הידועים כל כך, אלא שאז חייו השתנו בבת-אחת.

  

צלצול הטלפון מהעבודה הקפיץ אותו, מעברו השני של הקו הבוס שלו.

  

צבי הכיר היטב את הבוס שלו והבוס שלו הכיר טוב לא פחות את צבי אבל במקום שיחה רגילה של : "מה
נשמע ואיך העסקים בחברה בהעדרי " ו "מתי אתה חוזר לעבודה" הוא שמע את הבוס שלו מנסה לתאם לו

פגישה עם בחור צעיר "דור, אני רוצה שתיפגש עם דור" כך ביקש, פקד הבוס שלו.. "דור יחליף אותך למשך
החודש שבו תיעדר מהעבודה שלך, הוא יטפל בלקוחות שלך... וצבי... אל תילחץ בבקשה, דור קצת שונה

ממך, תעזור לו להסתדר בבקשה".
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צבי הזדקף במיטה, הלקוחות שלו היו כל עולמו כמו שכלי האזמל והכפפה היו כל עולמו של המנתח. סוג
של קודש קודשים,  משהו שלא נתן לאיש אחר המשרד מעולם לגעת בהם אבל כעת.... זה מה שביקש

הבוס וצבי המתין לפגישה, אלא שלא הבין עדין ממה עליו "לא להילחץ"

  

דור פסה אל תוך החדר שבו צבי שכב חולה. אם צבי היה כל מה שהוא איש מכירות של School Old הרי
שדור היה ההיפך המוחלט,   הלבוש, השפה אפילו האופן בו הוא הושיט את היד לצבי,   משהו בחוצפה

הנחרצת (ככה בדיוק חשב באותם הרגעים צבי, חוצפה מהולה בנחרצות או להיפך) הוא לחץ אץ היד לדור
שמיהר ומשך כיסא והתיישב על יד צבי וללא בזבוז זמן מיותר פנה לצבי: "שמעתי עליך הרבה, תיק

הלקוחות שלך מרשים, אשמח לגבות אותו למשך החודש,  אולי אלמד מזה משהו".. צבי שמח לשמוע
שדור מעוניין ללמוד משהו ממנו ועל כן פתח וסיפר על הלקוחות שלו.

  

  

  

מילות חיפוש נוספות שלקוחות שלנו מתעניינים בהן:

 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

  

  

 2 / 2

ourservices/manpowerfind.html
ourservices/sortingmain.html
ourservices/sortingmain.html
ourservices/manpwerescort.html
ourservices/manpwerescort.html
ourservices/manpowerguide.html
training.html

