
Manual för nerviga reklamsamtal och opinionsundersökningar.
Tillfört av tellows.se - 
Din kostnadsfri bakåtsökning för (mobil-) telefonnummer

Hej! Får jag veta ditt nam n? Kan du s tava det en gång, tack! ..................................................

Och vilket företag tillhör du?......................................................................................................................................

Får jag nu veta varifrån du har m itt telefonnum m er? ............................................................

Intressant. Så tycker du att jag gå m ed på detta?Är det egentligen roligt att ringa till personer hela 
dagen?

Ja Nej Varför har du valt jobbet då? Har du inga alternativ?

Tycker du inte att det går personerna på nerverna?

Där kan jag rekom m endera 
Arbetsförmedlingen. Jag är 

helt säkert att de har ett 
alternativ för dig!

Ja Nej

Vad bra! Vilket precis?

Ja

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

Nej

Jag jobbar heltid som advokat, vet du det egentligen?Där bekräftar jag gärna att det är så.

Hur länge har du jobbat på detta företaget nu?

Hur mycket pengar tjänar du där?

[vid svar:] Inte alls  dåligt. Kanske skulle jag byta jobbet.

[utan svar:] Sant, det angår inte m ig. Faktiskt är jag inte alls  intresserad av detta.

färre än 3 månader

mer än 3 månader

En nybörjare så att 
säga.

Har du inte än tänkt över att byta jobbet?

Jodå, där tackar jag i alla fall för dina 
inform ationer. Kan du ge m ig ditt 

direktnumm er igen? Bara för fallet att 
jag har m er frågor!..................................................................................................................................................

Om  uppringaren undrar varför du har så m ånga frågor:
Jag är bara intresserad av dig och ditt jobb och vill gärna veta m er om  det. Så, snälla svara på m ina frågor nu.

Om  uppringaren vill inte svara på en fråga:
Du vill att jag svara på dina frågor, så varsågod och svara på m ina innan!

Om  uppringaren k lagar över dina frågor:
Förlåt m ig, m en du har ringt till m ig och ville prata med mig! Där får jag väl s tälla några frågor och lär känner dig bättre.

Om  du kan inte klara av detta, skulle du sluta m ed att ringa personer och tänker över att byta jobbet!

Vänligen skicka ifylld enkäten till: mailto:kontakt@tellows.de
http://www.tellows.se/ 
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