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ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ 

Η λίστα ονομάτων σας είναι μια απο τις πιο σημαντικές πηγές για 

την επιχείρησή σας. Ο συνεργάτης σας από την επιχειρηματική 

ομάδα στήριξης μπορεί να σας έχει κάνει ερωτήσεις κλειδιά, όπως 

«Ποιον γνωρίζετε που θα μπορούσε να συσχετιστεί με κάποιον 

σαν εμένα;» ή «Ποιον ξέρετε που είναι φιλόδοξος και θα ήθελε να 

κάνει κάτι παραπάνω στη ζωή του;» 

 

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε μια γραπτή λίστα ονομάτων 

και να δημιουργήσετε μια μεγάλη λίστα, χωρίς να προδικάζετε 

κανέναν ή να αποφασίζετε εσείς  γι’ αυτούς. Γράψτε όλα τα 

ονόματα όσων γνωρίζετε στη λίστα. Η διαδικασία αξιολόγησης για 

το κάθε όνομα θα γίνει αργότερα. Σημειώστε έναν αριθμό από το 

1 έως το 10 δίπλα σε κάθε όνομα (το 1 ισούται με τη χαμηλότερη 

φιλοδοξία και το 10 με τη μεγαλύτερη φιλοδοξία), έτσι ώστε να 

καθορίσετε με ποιον θα επικοινωνήσετε πρώτα. Συμβουλευτείτε 

την επιχειρηματική ομάδα στήριξής σας για τον τρόπο 

επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσετε για τον κάθε υποψήφιο. 

 

Θυμηθείτε να ξαναγράφετε τη λίστα σας τακτικά με το να 

αφαιρείτε τα παλιά ονόματα και να προσθέτετε καινούργια. Πάντα 

να ζητάτε συστάσεις ακόμα και από αυτούς που δεν ενδιαφέρονται 

(«Μήπως ξέρεις κάποιον που είναι φιλόδοξος και 

θέλει να κάνει κάτι παραπάνω στη ζωή του; Το μόνο που θέλω να 

κάνω είναι να τον ρωτήσω αν θέλει να περάσω και να του αφήσω 

μερικές πληροφορίες»). 

 

Ο ΣΚΟΠΟΣ του εντύπου αυτού είναι να σας πάει στο επόμενο 

επίπεδο της δημιουργίας και της διατήρησης μίας λίστας 

ονομάτων. Ας ξεκινήσουμε... 

Χαρακτηριστικά  Ανθρώπων... Κατηγορίες 
Είναι πολύ φιλόδοξοι  

Είναι δυναμικοί Βιβλίο Διευθύνσεων*  

Πάντα ψάχνουν για κάτι καλύτερο  Λίστα Κινητού 

Ψάχνουν για μία ευκαιρία Φίλοι και Γείτονες (παλαιοί και τωρινοί)*  

Είναι παγιδευμένοι σε μία οικογενειακή επιχείρηση Συγγενείς 

Έχασαν πρόσφατα μία προαγωγή Γνωριμίες από την Εκκλησία*  

Είναι οι καλύτεροι στο επάγγελμά τους Οργανισμούς, Ομάδες και Λέσχες*  

Ταξιδεύουν πολύ λόγω επαγγέλματος Επαγγελματίες* 

Είναι επιχειρηματίες Συνάδελφοι (παλαιοί και τωρινοί)*  

Αλλάζουν συχνά δουλειά          Φίλοι από το Σχολείο / Πανεπιστήμιο * 

Δουλεύουν σε μία δουλειά κατώτερη        Γνωριμίες από Άλλες Πόλεις  

των δυνατοτήτων τους Διεθνείς Επαφές 

Είναι οικονομικά δυσαρεστημένοι Άνθρωποι στους οποίους στέλνετε κάρτες*  

Έχουν διοικητικές θέσεις 

Θέλουν περισσότερα χρήματα 

Θέλουν περισσότερο χρόνο με την οικογένειά τους  

Θέλουν παθητικά εισοδήματα  

Τους αρέσει να βοηθούν άλλους ανθρώπους  

Κυνηγούν ένα όνειρο ζωής 

Θέλουν προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη  *Συμβουλευτείτε Τηλεφωνικούς Καταλόγους 

σελίδα 1 από σελίδες 4 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο... 

 

Λογιστής σας  

Αρχιτέκτονάς σας 

Δικηγόρος σας 

Τραπεζίτης σας 

Εργολάβος σας 

Φυσιοθεραπευτής σας 

Ποιος σας παραδίδει: 

Αλληλογραφία, Ταχυμεταφορές, 

Εφημερίδες Άλλα 

Οδοντίατρός σας 

Οικονομικός σας Σύμβουλος 

Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος: 

Αυτοκινήτου, Επιχείρησης, Υγείας/ 

Ζωής, Σπιτιού 

Μέντοράς σας 

Μεσίτης σας 

Φαρμακοποιός σας 

Γιατρός σας: 

Οικογενειακός, Προσωπικός, 

Γυναικολόγος, Οφθαλμίατρος, 

Ορθοδοντικός, Παιδίατρος, κ.λ.π. 

Χρηματιστής σας  

Κτηνίατρος σας 
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