
Как да ________ 
(полза) без да 

_______ (болка)?

Твоето име



Твоето име

• Твое представяне

• Какво те отличава....



Моето намерение за днес

• Да научите ___________

• Да откриете _______

• Да получите яснота за ___________

• Да се вдъхновите какво е възможно _______________



Всички искаме 
________ (полза)

• За да (полза)

• За да (полза)

• За да (полза)



Но действителността е различна

• Трудност №1

• Трудност №2

• Трудност №3



Грешки, които допускат ______ (профил на 
клиента):

• Грешка №1

• Грешка №2

• Грешка №3 

• ......



Последици от тези грешки

• Последица №1

• Последица №2

• Последица №3



Това може би е първият път, 
в който се виждаме.....

• (разказваш личната си история)



Какво се постига когато 
_____(правиш желано действие, 
което ти ще продаваш по-късно)

Отизив (отзиви) на хора, които са ползвали твоя продукт/услуга



Основно 
съдържание: 3-5 
стъпки за да си 

решите проблема



Стъпка №1

• (полезно съдържание: какво е важно и защо е важно)



Стъпка №2

• (полезно съдържание: какво е важно и защо е важно)



Стъпка №3

• (полезно съдържание: какво е важно и защо е важно)



Пример

• Какво е възможно когато следвате тези стъпки (пример за твой 

клиент)



• Ако сте сериозни да _________________

• То вие вероятно ще искате да видите как ________________



Продукт (услуга), 
която продаваш



Основни ползи

• Основна полза №1

• Основна полза №2

• Основна полза №3

• .....



Как се постигат тези ползи?

• (обоснови как се получават обещаваните от теб резултати)



Формат на (услугата/продукта)

• Дай технически /логистични подробности за това как се доставя 

продукта



Инвестиция за този продукт

• Обоснови цената

• Цената е ..........

• Обясни,че могат да платят на вноски (ако е приложимо) или да 

спестят пари като платят наведнъж



Отзив на клиент



Отзив на клиент



Отзив на клиент



Специален бонус №1: ________
(ако е приложимо)

• Какво дава този бонус? – представи ползите на бонуса



Специален бонус №2: ________
(ако е приложимо)

• Какво дава този бонус? – представи ползите на бонуса



100% гаранция за удовлетвореност
(ако е приложимо)

• Обясни в какво се състои гаранцията (ако може да дадеш такава)



Ето какво трябва да направите сега

• Конкретни стъпки, които трябва да предприемат сега, за да се 

възползват от офертата



Отзив на клиент



Отзив на клиент



Още веднъж: какво получавате

• (дай списък на всичко, което получават: основния продукт и 

бонусите)

• Каква е цената

• Напомни за гаранцията (ако  даваш такава)



Ето какво трябва да направите сега

• Повтори призива си за действие сега


