MEMÓRIA TORNÁSZ
Ez a memória frissítő arra szolgál, hogy végigvezessen egy mester kapcsolati lista építésen és azon a módon,
ahogyan bemutathatod a lehetőséget. Közel 120 alapvető kérdéssel, ez a frissítő segít felépíteni és folyamatosan
növelni a listádat.
A saját listája elkészítése során ne feledkezzen meg a QuickCoach "Making Your List" (Hogyan készítsünk listát")
útmutatásairól, hogy még véletlenül se ítélje meg vagy minősítse be előre tévesen a potenciális kiszemelteket.
Ne aggódjon az miatt, ha esetleg nem jut eszébe valakinek a vezetékneve vagy a telefonszáma — írjon le annyi
információt, amennyit csak tud, majd haladjon tovább a következő névre.

SOROLJ FEL 20 EMBERT
Ki lenne az első ember, akit felhívnál, ha defektet
kapnál?

Kinek van saját vállalkozása vagy egyéni vállalkozó?

Jelenleg ki a legjobb barátod?

Ki él nagy közösségi életet?

Kivel szokott nyaralni menni?

Ki van a nyaralási névjegyek listádon?

Ki a legsikeresebb ember, akit ismersz?

Ki volt vagy ki vezető a jelenlegi vagy korábbi
munkájában?

Ki elégedetlen a munkájával?

Ki beszél állandóan a jövőről?

Ki szeretne több időt a családjával vagy a
barátaival?

Ki dolgozik az előző munkahelyeden?

Ki hagyta ott a munkáját vagy munkanélküli?

Ki az, aki többször szeretne nyaralni menni?

Ki szeretne szabadságot?

Ki szeret magas energiájú emberek között lenni?

Kivel találkozott az utazásai során?

Kit tisztelsz és kit csodálsz?

Kik a legközelebbi családtagjaid?

Ki akar vagy kinek van szüksége extra bevételre?

SZÜKSÉGED VAN TÖBB ÖTLETRE?
Mostanra meg van a 20 emberes listád, és it is idő tovább növeszteni. Itt vannak további javaslatok, amik segítenek
eldönteni, hogy kivel lépj kapcsolatba legközelebb. Emlékez, hogy olyan embereket keresel, akik ambiciózusak,
közösségiek, utazás szeretők, megbízhatóak és/vagy hajlandóak megváltoztatni az életüket bizonyos nézőpontokból.
Vessen egy pillantást az alábbi nevekre és tegye fel önmagának a kérdést: "Kik lehetnek azok, akiket ők és
én is ismerhetek?" Kérje egyik barátja vagy csapattársa segítségét a listáról esetlegesen kihagyott emberek
megtalálásához. Érdemes folyamatosan hozzáadni újabb és újabb neveket a listához, még a korábban megkeresett
emberek kitörlése után is.

Tegye próbára magát, és nézze meg hány nevet tud leírni!
Ki az, aki nincs megelégedve a jelenlegi keresetével?
Ki az, aki aggódik a család jövője felől?
Ki az, aki a legtöbbet foglalkozik a pénzzel?
Ki dolgozik rész munkaidőben?
Kit bocsájtottak el?
Kinek nincs soha ideje?
Kitől kapott már névjegykártyát?
Ki az, aki éjszaka és/ vagy hétvégente dolgozik?
Ki az, aki gépészként dolgozik?
Ki a fogorvosod? Ki az orvosod?
Ki vesz részt önsegítő tanfolyamokon, vagy olvas
önfejlesztő könyveket?
Ki olvas üzleti, vagy a sikerrel foglalkozó könyveket?
Ki volt a korábbi felügyelőd?
Ki vár rád éttermekben vagy bárokban?
Ki vágja a hajad?
Ki intézi az adódat vagy segít a pénzügyekben?
Ki dolgozik a bankodban?
Ki dolgozik boltokban vagy kereskedésekben?
Ki értékesít ingatlanokat? biztosítást?
Kivel mész templomba?
Kivel sportolna, vagy játszana legszívesebben?
Ki a legokosabb az ismerősei közül?
Ki dolgozik tanárként?
Ki csinálja az otthoni javításokat vagy kerti munkákat?
Kinek van főiskolás gyereke?
Ki adta el a kocsidat?
Ki volt ott az esküvődön?
Ki végez önkéntes munkát?
Kinek van szüksége új autóra?
Ki viszi túlzásba a munkát?
Ki sérült meg munkában?
Ki szokta telefonon keresni Önt otthon és/ vagy a
munkahelyen?
Ki beszél folyékonyan más nyelveken?
Ki szereti a kihívásokat?
Ki figyeli a gyerekeidet vagy barátaidét?
Ki a szabód?
Ki árul kozmetikai szereket?
Ki él aktív közösségi életet?

Kik a testvéreid?
Kik a szüleid?
Kik az Ön nagynénjei, nagybátyjai és nagykorú unokatestvérei?
Sorolja fel házastársát, közeli barátait
és rokonait?
Kivel jártál iskolába?
Kik a jelenlegi munkatársai?
Ki dolgozik valamilyen közvetlen értékesítéssel
foglalkozó vállalatnál?
Ki tagja a katonaságnak?
Kit léptettek elő a közelmúltban?
Kik az Ön szüleinek barátai?
Kik az Ön barátainak szülei?
Ki lakik a szomszédságban?
Ki az Ön titkárnője vagy asszisztense?
Ki szállítja ki az Ön leveleit és csomagjait?
Ki dolgozik élelmiszerboltban?
Kinek van szép autója?
Ki nyugdíjas?
Ki szereti a csapat sportokat?
Ki szokott aktívan jótékonykodni?
Ki tölt túl sok időt a televízió előtt?
Ki szereti a gyűjtögetős hobbikat?
Ki szereti vagy ki dolgozik politikai kampányokban?
Ki dolgozik a kormánynak?
Ki él az Államokon kívül?
Ki szeret vásárolni?
Ki szeret táncolni?
Kivel találkoztál egy partin?
Ki szereti a luxust?
Kivel találkoztál repülőgépen, vonaton vagy buszon?
Ki edz rendszeresen?
Ki a jelenlegi felügyelőd?
Kikkel találkoztál a barátaidon keresztül?
Ki szeret sütni vagy főzni?
Kivel találkozott mostanában?
Ki él az Ön szülővárosában?
Ki lakik az országon kívül?
Kit nem kerestél még meg a lehetőséggel?
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