
Колекция:
„Обучения за брокери“



Управление на времето



Поставяйте си реалистични цели и го правете в писмен вид 

Поставените цели 

❍ Направете ги реалистични. 

❍ Поставете цели за всички области на живота си. 

Ключът към определяне на целите

❍ Направете вашите цели измерими: Колко продажби искате да 

направите? Колко седмици почивка бихте искали да имате? 

❍ определете конкретни срокове за изпълнение на целите си. 

Не забравяйте: работата винаги се разширява до запълване на 

размера на времето, с което разполагате за него. 

Техники за спестяване на време 1



Техники за спестяване на време 2

Анализирайте как в момента ползвате времето си

Проследете програмата си за една седмица и ще разберете, че изобщо не 

работите толкова време колкото си мислите.

Определете стойността на времето си 

Определете месечното възнаграждение което ще ви кара да се чувствате 

комфортно, разделете го на 22 работни дни за да определите надницата си и 

накрая го разделете на 8 работни часа, за да знаете колко ви струва всеки 

загубен час.

Определете какви са най-важните дейности за вас

❍ Приключване на сделки и получаване на възнаграждение. 

❍ Подписване на договори. 

❍ Прекарване на време с клиенти. 

Не забравяйте: Топ брокерите прекарват 90 процента от работното си време 

с клиенти и по-малко от 10 на сто с други хора.



Техники за спестяване на време 3

Създайте си собствена програма, която трябва да включва:

Годишен план

Месечен план

Седмичен план

Ежедневен списък със задачи

Проследявайте и анализирайте  времето си

Седмично

Месечно

Годишно

Не забравяйте: Оптимизирайте времето си, прекарвайте 40 – 50 % от 

времето си лице в лице с клиенти



Техники за спестяване на време 4
Дайте приоритет на вашия списък със задачи по метода "ABC”

"А" приоритети печелят пари: 

❍ Изповядвания, предварителни договори и депозити 

❍ Договори за посредничество

❍ Преговорите 

❍ Огледи

❍ Презентации

"Б" приоритети водят до пари: 

❍ Бизнес планиране 

❍ Обучение/Семинари 

❍ Обработка на офертите (заснемане, написване, начертаване)

❍ FSBOта

❍ Сфера на влияние 

❍ Пощенски кутии

❍ Бюлетини 

❍ Работ с контактна листа

❍ Винили, картички продава, мейлинг

❍ анализ на пазара 

"C" приоритети са необходими злини: 

❍ Срещи 

❍ Общуване 

❍ Документи 

❍ Администрация




