
  Guia de instruções contra ligações de telemarketing indesejadas e pesquisas telefônicas.

  Contribuição da tellows.com.br -

  A busca grátis para números de telefone e celular

  Por favor enviar o guia respondido para: kontakt@tellows.de
http://www.tellows.com.br/

Bom dia. Com quem estou falando? O senhor poderia soletrar, por 
gentileza, o seu nome? ..................................................

E para qual empresa o senhor 
trabalha?......................................................................................................................................

Eu posso agora saber onde o senhor conseguiu o meu numero de telefone? ............................................................

Interessante. E o senhor então acha que eu concordei com isso?Isso realmente lhe agrada? ligar o dia todo para 
outras  pessoas? 

Sim Não E por que o senhor escolheu esse trabalho? Não existem outras  alternativas?

E o senhor não acha que isso aborrece extremamente outras pessoas?

Então eu lhe recomendo 
alternato.de. Lá o senhor 
encontrará com certeza 
uma ótima alternativa

Sim Não

Ótimo! E o que exatamente?

Sim

...................................................................................

Não

Eu trabalho oficialmente como advogado(a). O senhor sabia disso?
Eu posso realmente lhe dizer que s im! 

E Muito!

A quanto tempo o senhor trabalha com isso?

E quanto o senhor ganha com isso?

[Com resposta] Não é tão ruim ass im, talvez eu também devesse fazer isso.

[Sem resposta] Certo. Isso realmente não é da minha conta. Isso na verdade não me 
interessa

Menos de 3 meses.

Há mais de 3 meses.

pode-se dizer que 
ainda é novo na 

empresa

E o senhor ainda não pensou em 
mudar de emprego?

Bem! De qualquer maneira eu 
gostaria muito de agradecer ao 

senhor pelas  informações 

O senhor poderia ainda por favor me 
dar o seu número direto? Caso eu 

tenha mais perguntas...................................................................................................................................................

Se a pessoa que ligou quiser saber por que você está fazendo tantas perguntas: Eu me interessei e gostaria de saber um pouco mais 
sobre o senhor. O senhor poderia então responder a minha pergunta?

Se a pessoa que ligou não quiser responder a uma pergunta: O senhor quer que eu responda suas perguntas, por favor, responda a 
minha primeiro!

Se a pessoa que ligou reclamar por causa das perguntas: Desculpe-me, mas foi o senhor que me ligou e queria falar comigo! 
Certamente eu também irei fazer algumas perguntas

para tentar conhecê-lo melhor. Se o senhor não pode lidar com isso, deve então parar de ligar para outras  pessoas e talvez até pensar em 
mudar de emprego!
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