Script de Ligação  Lâmpadas SIGA
Script
Alô

Alô, meu nome é [Leonardo Passos], gostaria de falar com o gerente de compras, ele se
encontra?

Sim é ela

[Sandra], quem me passou seu contato foi [Descobrir o nome do diretor da junta da cidade:
José Marcilho] da Junta Comercial ai de [cidade], você tem 5 minutos?

Tudo bem

[Sandra], o motivo da minha ligação é para apresentar a você as Lâmpadas de LED SIGA.
Você já conhece os benefícios que as lâmpadas de LED oferece, sim?

Não
Sim

Essas lâmpadas de baixo consumo estão com uma boa aceitação de mercado
principalmente nos cliente de classe econômica A e B, ou seja com um maior poder
aquisitivo e que enxergão os benefícios de um produto melhor a longo prazo, concorda?

Não

Ok, entendo seu ponto de vista

Sim

Segundo nossas pesquisas, esse consumidor mais privilegiado não se importa de pagar
mais 2 ou 3 reais sobre um produto 28,00 reais com uma melhor faixa de luz, elevada
eficiência energética e maior durabilidade concorda?

Não

Ok, entendo seu ponto de vista

Sim

Desde de janeiro do ano passado, as Lâmpadas SIGA estão sendo um sucesso de vendas
em BH. O seu alto padrão de qualidade ganhou rapidamente o gosto dos consumidores
mineiros e definimos que a partir de agora queremos também integrar essas lâmpadas para
o interior do nosso estado, concorda?
Se você estiver perto de um computador, pode acessar nosso site lampadasledsiga.com.br e
verificar a qualidade do produto.

XPTO %

Mas hoje eu te liguei não para te apresentar nosso produto, mas para te dar a real chance
de distribuílo na sua loja.

XPTO
Não

Essa semana, para as empresas do interior do nosso estado indica pelas juntas comerciais
estamos com uma incrível promoção válida apenas para os amigos varejistas, ok para essa
semana, ok?

Sim

Você ten duas opções de escolha:
1º opção: Eu te mando 10 lâmpadas de graça e você me paga o frete dos correios do envio
dessas lampadas para o seu endereço via pac xpto…
Como a saída dessa 10 unidades demora menos de uma semana, eu cobro essa lâmpadas
no seu próximo pedido, Concorda?
2º opção: Você me compra uma caixa de lâmpadas que o envio desse 1º lote eu pago e
envio de graça para o seu endereço…
O lote mínimo são 100 lampadas.

Um tenho que pensar

Como pensar, olha que vantagem, eu te envio 10 lâmpadas de alta qualidade para você
testar a venda, você só paga o envio de frete quando as lampadas chegarem na sua loja
você só me paga essa 10 lâmpadas quando você fizer seu 1º pedido.
Pra mim essa oferta faz muito sentido e se a lâmpada não tiver a qualidade e aceitação
comercial que eu estou te falando que ela possui, você pode ficar com as lâmpadas de
graça!

Pense melhor, seu risco é um frete de no máximo 10 reais e o meu de mais de 100… são 10
contra 1.
Mas porque você está
fazendo isso

Por que acredito que estou fazendo negócio com uma empresa seria que não está buscando
um parceiro a curto prazo. Queremos crescer, mas de maneira sólida e justa.

Por outro lado, o frete grátis da 1º compra é um ótimo opção, afinal o investimento no envio
de uma caixa com 100 lampadas de Belo Horizonte a Cons. Lafaiete, 100 km da capital, gira
em torno de 50,00 reais, o que dá um desconto automático em cada peça de 0,50 centavos,
que pra mim é bastante, concorda?

Mas você me dá o frete
de qualquer quantidade

Sim, se você me comprar 
XXXX
1
0
.000 lampadas igual o supermercado BH eu freto até um
caminhão.

Ok, vou pensar

Só quero te falar com te expliquei, essa oferta só vale até XPTO.
Você tem um email a onde eu posso estar oficializando essa proposta e a sua inclusão na
Promoção Clareia Interior.

Email

Olá 
XXXX
,
Infelizmente não temos as lâmpadas solicitadas ainda, a únicas que temos são as Lâmpadas de LED de

Lâmpada SIGA de LED 7W SMD Classic
IRC: 80 | Economia de até 80% | Dura até 25.000h | Multitensão 100V à 240V

7W= 65W de Incandescência | Banca Fria 6.000k | Refrigerada
Melhor Custo Benefício do Mercado.
Dados técnicos: Lâmpada de Led Branca Fria; Bivolt; Potência 7w 50/60Hz, Faixa de Tensão: 100240w*, Fator de
Potência: >0.6, Temperatura da Cor: 6.000k, Fluxo Luminoso: 864 lm e Vida: 25.000 horas.
*A faixa de tensão de operação entre 100V e 240V engole atenção convencionais de 127V e 220V

1 ano de garantia: O defeito de fabricação por 01(um} ano contando da data de emissão do documento fiscal do
consumidor.

Valor: 20,90 reais cada. Compre agora pelo site nesse link.
*Confira nosso preços especiais para compras acima de 50 unidades nesse link.

Lâmpada SIGA de LED 9W SMD Classic
IRC: 80 | Economia de até 80% | Dura até 25.000h | Multitensão 100V à 240V

9W= 75W de Incandescência | Banca Fria 6.000k | Refrigerada
Melhor Custo Benefício do Mercado.
Dados técnicos: Lâmpada de Led Branca Fria; Bivolt; Potência 9w 50/60Hz, Faixa de Tensão: 100240w*, Fator de
Potência: >0.6, Temperatura da Cor: 6.000k, Fluxo Luminoso: 864 lm e Vida: 25.000 horas.
*A faixa de tensão de operação entre 100V e 240V engole atenção convencionais de 127V e 220V

1 ano de garantia: O defeito de fabricação por 01(um} ano contando da data de emissão do documento fiscal do
consumidor.

Valor: 24,90 reais cada. Compre agora pelo site nesse link.
*Confira nosso preços especiais para compras acima de 50 unidades nesse link.
Obrigado pela sua cotação
[Assinatura do vendedor]

