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Контакти в социалните мрежи. Връзките в социалните мрежи са лесни и неограничени, но изискват
постоянство. Търсете и се свързвайте с хора по интереси. Намерете ги в групи по интереси, например
бизнес или хранене или хора от определн град. Пускайте им покани за приятелство и след като ви приемат
им пишете, че сте ги открили там, и че бихте искали да осъществите контакт и да се запознаете. Разменете
няколко въпроси и отговори и когато усетите, че е настъпил момента задайте конкретен въпрос. Например
така:
Задравейте ИМЕ! Добре дошли сред мойте приятели! Много ми е приятно да се запознаем. - Здравейте! И
на мен. - С какво се занимавате? - (С еди какво си) - Чудесно, ИМЕ! Аз разширявам своя бизнес /във вашия
град/ и подбирам хора, с които да си сътрудничим. Търся човек, който желае развитие и увеличение на
дохода. Става въпрос за сериоани доходи. Как мислите, вас интересува ли ви да поговорим по тази тема?
Ако „ДА“ то преминаваме към предоставяне на информацията чрез видеото! Ако „НЕ“ благодарим за
отделеното време и приключваме разговора. Не се опитваме да обедим човека, че има нуда от нещо
допълнително!
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Основни правила при работа в социалните мрежи: - Не използвайте СПАМ! Без реклами и изпращане на
непожелани линкове. - Проверете интереса, но НЕ правете предложение. - Направете така, че сами да ви
питат “С какво се занимавате?” - Не насилвайте, не оценявайте и не се натрапвайте! - Работете само със
своята целева аудитория. - Обръщайте се по малко име /но не галено/. - Не изпращайте информация, чрез
социалната мрежа, а взимайте телефон или се свържете по скайп. Важно! Необходимо е да изградите
“бизнес профил” в кръга за социални контакти като Facebook и др. Това означава да публикувате снимки от
стила ви на живот, които включват пътувания, приятни емоции, обучения, групови снимки и всичко, което
заинтругува за бизнес. Не публикувайте снимки от сорта на неприлични, еротични, от купони и др., които
няма да ви представят в добра светлина. Снимката ви на профила трябва да е в официално бизнес
облекло. Изпращайки достатъчно количество покани за приятелство на ден и вие ще си осигурите
достатъчно одобрили вашата заявка, на който ще може да приложите шаблона. Не настоявайте и не
притискайте. Просто задавайте конкретните върпоси и търсете хора, които ще отговорят с готовност на
вашето предложение. След това остановете връзка по телефон, за да зададете подготвителните въпроси и
да изпратите повече информация.

