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Да разберем процеса по искане на препоръка в 7 стъпки  

Препоръките не се получават от само себе си. Трябва да ги предизвикате да се случат. Ако 

смятате, че клиент, с който сте приключили успешно сделка, автоматично ще ви изпрати 

препоръки, то тогава със сигурност ще останете разочарован. Получаването на препоръки е 

свързано с изграждането на цял успешен бизнес. Целта на следващите уроци е да обяснят 

този процес. 

Стъпка 1: Да си поискате препоръка направо 

А. Какво да НЕ правите 

Ето ви пример как да не си искате препоръки. 

Клиент: Много сме доволни от новия си дом. Не знам как успяхте да ни намерите точно това, 
което търсихме за толкова кратък период от време! 

Брокер: Просто си върша работата, г-н и г-жо Купувачи. Между другото, дали случайно не 
познавате някой, който се нуждае от добър брокер? 

Клиент: Г-н Топ брокер, не се сещаме за никой в момента. 

Защо този подход е грешен? 

Не успявате да оцелите клиентите си в подходящия момент. Разбира се, че искате да ги 

попитате за препоръка, когато са все още развълнувани и доволни от вас. Но помислете за 

секунда. Смятате ли, че ще можете да дадете имена и контакти на брокера, когато сте толкова 

развълнуван? 

Б. Как да поискате препоръка правилно. 

Ето ви няколко подходящи примера: 

Клиент: Много сме доволни от новия си дом. Не знам как успяхте да ни намерите точно това, 

което търсихме за толкова кратък период от време! 

Брокер: Надявам се и двамата да сте останали доволни от мен? 

Мога  ли да ви помоля за една услуга? 

Клиент: Разбира се! 

Брокер: Ще може ли да напишете една препоръка за моята работа? Наистина ще ми помогне. 

Клиент: Разбира се, няма проблеми! 

Брокер: Много ви благодаря. Ще мина през вас в четвъртък, към 7 часа, за да я взема. Ето ви 

няколко примера от стари мои клиенти, за идея. 

Защо този подход е по-добър? 

Отговорът е, че клиентът ще е в подходящо настроение по това време. Когато отидете у тях, 

ще имате възможност да попитате за препоръки и клиентът ще е по-спокоен, за да се сети за 
някой познат. 

 

Стъпка 2: Не разчитайте на паметта си – използвайте подсещащи листчета 

Когато клиентите ви изпращат препоръка, веднага си запишете някъде. Уверете се, че 
записвате правилно името и телефонния номер 

Стъпка 3: Винаги квалифицирайте препоръките си 
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Попитайте клиента си защо се сещат точно за препоръката, която ви дават. Наистина ли е 

човек, който смята да продава, или купува имот? С други думи, съберете колкото се може 

повече информация относно препоръката, за да направите след това комуникацията с него 

по-лесна. 

Стъпка 4: Научете адреса им 

Не е достатъчно да имате само телефонния номер на препоръката си. Помолете и за адреса 
им. 

Стъпка 5: Използвайте телефонен указател 

Ако клиентът не знае адреса, използвайте телефонен указател. Ако го няма там, използвайте 
Интернет или друга база данни, за да локализирате адреса. 

Стъпка 6: Помолете клиента си да ви даде лична препоръка 

Първото нещо, за което можете да помолите клиента, е да се обади на човека, когото ви 

препоръчва. Но повечето хора се притесняват от това. Затова можете да използвате тяхната 

писмена препоръка при първия си контакт с техния познат. Уверете се, че сте споменали, че 

писмото е от ваш бивш клиент и техен приятел. 

Стъпка 7: Поискайте разрешение да използвате неговото име, когато се обаждате 

Това е задължително и много силно оръжие, когато отивате на среща с препоръчан клиент. 

Затова се уверете, че човекът няма да има нищо напротив да използвате името му, когато се 
представяте на препоръката си. 

Заключение 

Няма да превърнете всяка препоръка в бизнес. Но фокусирайки се върху препоръките е 

изходна точка в създаването на отношения, които постепенно ще ви донесат доходи. 

Следвайки тези 7 стъпки, ще откриете, че приходите от препоръки ще започнат да 
нарастват.  

Колко време ще отнеме докато се насладите на плодовете на вашия труд? Наистина ли има 

значение? Ако превърнете тези стъпки в рутина, скоро те ще видите резултата. 

Нетърпеливостта е основната причина много брокери да се откажат от тази практика съвсем 

малко преди да усетят резултатите. 

 

 


