
Серия обучения за брокер





В кариерата на брокера почти няма по-голямо предизвикателство 

от обаждането на собственици, които си предлагат сами имота. 

Това е списък от 13 лесни за прилагане стратегии, които могат 

да направят обаждането на ФСБО по-лесно, по-безболезнено и 

дори малко забавно.



СТРАТЕГИЯ #1: Квалифицирайте предварително. Ориентирайте се към 
собственици с по-реалистични очаквания. Отсейте тези с много завишените 
цени.

СТРАТЕГИЯ #2: Подгответе се. Преди да се обадите, разгледайте офертата и 
си набележете неща, които на са описани в нея за да попитате за тях. 

СТРАТЕГИЯ #3: Обадете се в най-подходящото време. Организирайте 
обажданията си рано сутрин, или в късния следобед, като за предпочитане е да 
е в четвъртък, но не и петък, особено петък следобед. 

СТРАТЕГИЯ #4: Приоритизирайте обажданията си. Подредете обажданията 
според източника и това колко скорошни са обявите. Започнете първо с 
контактите получени от корпоративния уебсайт, като най-напред са тези, които 
сте извадили най-скоро.

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ



СТРАТЕГИЯ #6: Уважавайте времето на клиента. Първото Ви изречение по телефона 

трябва да съдържа фраза, показваща, че цените времето на клиента, позволение да 

продължите разговора, незабавно представяне  кой сте и да изтъква основателна 

причина да продължите да говорите. 

СТРАТЕГИЯ #7: Продължете нататък. С второто изречение трябва да наблегнете върху 

ползата за клиента, без да се впускате в детайли, до които обикновено се стига на по-

късен етап от разговора.  То също трябва да насочва клиента към онази част от 

разговора, която анализира нуждите на клиента. 

СТРАТЕГИЯ #8: Експериментирайте. Различните подходи ще доведат до различни 

резултати, затова не се страхувайте да изпробвате различни фрази. След всеки 

разговор преценявайте реакциите на клиента, за да решите кои думи се оказват най-

ефективни.  

КОГАТО СЕ ОБАДИТЕ

СТРАТЕГИЯ #5: Имайте правилната интонация.

Вашата ефективност в продажбите  зависи от умението 

Ви да спечелите доверие по телефона.  Единственият 

начин да направите това е да създадете усещането за 

съпричастност и готовност да помагате чрез Вашия глас 

и тоналност.  По-надолу ще научите как.



СТРАТЕГИЯ #10: Преценете силните и слабите си страни. Направете запис на Вашите 

успешни разговори. Може да откриете, че Вашия бизнес, или регион, е по-различен от 

обичайното. Например, ако Вие сте по-скоро  „нощна птица”, отколкото „ранобудна”, 

може би следобедните Ви разговори да са по-успешни. 

СТРАТЕГИЯ #11: Следете за тоналността си. Звучите ли така сякаш сте фокусирани 

върху това да помогнете на клиента? Или звучите като продавач?  Направете запис на 

гласа си, за да се уверите, че звучите като истински човек, а не като изваден от 

реклама.

СТРАТЕГИЯ #12: Потърсете обратна връзка. Ако не сте сигурни каква е причината да 

не се справяте,  помолете Ваш колега, или мениджъра Ви да Ви слушат, докато 

проведете няколко разговора.  Те ще могат да Ви чуят отстрани и да Ви кажат къде 

бъркате.  

СТРАТЕГИЯ #13: Правилото за 2те седмици. Записвайте ФСБОтата с които сте се 

чували или виждали, но не сте подписали договор, за да можете да продължите 

контакта, след 2 седмици и после пак и пак, докато не постигнете това, което 

желаете. 

СЛЕД КАТО СЕ ОБАДИТЕ

СТРАТЕГИЯ #9: Празнувайте както успехите си, така и 

загубите. Излишно е да се казва, че повод за празнуване 

е само, когато превърнете ФСБО в клиент. Дори ФСБО с 

което не можете да се разберете , е също победа, 

защото сте дисквалифицирали клиент, който иначе би 

загубил ценното ви време.






