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Kiedy ktoś się do Ciebie zgłosi – używaj tego skryptu
rozmowy:
- Cześć:…
+ Cześć czy słyszałeś kiedyś o inteligentnym oszczędzaniu?
- TAK/NIE
+ Na prosty rozum jest to odkładanie pieniędzy na
przyszłość w sposób, który jest bezpieczny i zabezpiecza
przed na przykład kryzysem finansowym. Jak wiesz
podczas kryzysu pieniądze strasznie tracą na wartości
więc lepiej nie trzymać ich w banku albo w skarpecie…
+ Zajmuję się promocją i sprzedażą produktów
ekskluzywnych – Pokazuję ludziom możliwości związane z
diamentami, można na tym naprawdę dużo zarabiać i to w
pełni online, chcesz dowiedzieć się więcej?
Tak/NIE
+ Od razu mówię, że nie chcę żebyś cokolwiek kupował,
ani nic z tych rzeczy, zależy mi na tym by dobrze
wytłumaczyć Ci czym się zajmuję i wręcz nie pozwolę Ci na
wydanie jakiejkolwiek kasy, jeśli nie dowiesz się jak to
wszystko działa  Możesz mi zaufać dam z siebie
wszystko by Cię wprowadzić w temat z głową. Po
wykonaniu etapu 1 – Czyli darmowej rejestracji i tylko to
do Ciebie wymagam ( w zamian za pomoc i
wprowadzenie) - dodam Cię do zamkniętej grupy gdzie
omawiamy temat diamentów, możliwości oraz samej
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strategii zarabiania ogromnych sum dzięki temu ;) Tam
zdecydujesz czy warto ;) Brzmi to sensownie dla Ciebie?
- TAK/NIE!
+ Ok super, w takim razie podeślę Ci teraz linka:
Link do manychata ( Growth Tool)
+ Po kliknięciu otrzymasz ode mnie ebooka, info o tym kim
jestem i co robię oraz możliwość startu w etapie 1  Po
kliknięciu daj „rozpocznij” i wtedy w razie pytań pisz do
mnie, zawsze Ci pomogę i wytłumaczę, jeśli coś będzie nie
jasne 
+Proszę odezwij się jak się zapoznasz z tematem czy Cię
interesuje dobrze ? 
Jeśli się nie odzywa 2 dni – To piszesz do niego:
+Cześć, co u Ciebie? Co sądzisz o diamentach, Wysłuchałeś
etapu 1 ? 
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