MULTINÍVEL EXPLOSIVO! SCRIPT DE CONVITE
MODELO: LISTA FRIA: NEGÓCIO: CONFERÊNCIA

Bom dia (tarde ou noite), eu gostaria de falar com ________________!
________________, aqui quem fala é ________________, da rede (Nome da Sua Empresa)! Recebemos o
seu contato através do site (anúncio) e estamos retornando para confirmar alguns dados!
Seu nome completo?! ___________________________________________________
Sua idade?! ______
Atualmente você trabalha?! ______ O que você faz?! ________________________________________________
Ótimo! Você deve ter visto através do site (anúncio) que se trata de um negócio próprio e não de
emprego! Portanto, seu próximo passo é participar de uma apresentação!
Você está disponível no dia ___ às ___ horas?!
Em caso de resposta positiva: Ótimo! Você participará de uma conferência de aproximadamente 20 minutos, onde você terá a oportunidade de conhecer o nosso sistema e iniciar
imediatamente, se desejar! Estou fazendo a sua reserva!
Anote o meu nome e e-mail (MSN ou Skype)! Enviarei a senha de acesso por e-mail!
Entre na sala 20 minutos antes, devidamente identificado como meu convidado!
Até lá! Bom dia (tarde ou noite)!
Em caso de resposta negativa: Hummm! Nossa empresa está se expandindo rapidamente
e nós temos urgência para selecionar candidatos! Você realmente não tem condições de
alterar a sua agenda para participar desta conferência?!
Em caso de resposta negativa: Entendo! Se eu conseguir encaixá-lo em uma nova
data, voltarei a entrar em contato!
Se responder que vai tentar: Ótimo! Então, eu vou fazer a sua reserva! Tente alterar
a sua agenda e amanhã nos falamos para confirmar a sua participação!
Bom dia (tarde ou noite)!
Se perguntar qualquer coisa: Você está realmente interessado em um negócio próprio ou
está apenas curioso?! Todas as suas dúvidas serão esclarecidas na conferência! Podemos
confirmar a sua reserva?!
OBS: Não perca o foco! Para recrutar distribuidores da lista fria, você deve se especializar
em fazer contatos rápidos, transmitir profissionalismo e filtrar quem é sério!

