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 عنوان انجام ردیف

 شود رعایت و بدن بهداشت دهان  1

 موها آراسته و مرتب باشند  2

 باشندکفش ها واکس زده شده و تمیز   3

 دهماهنگ لباس بپوشی .دتمیز و اتو کشیده باشرسمی، لباس های شما باید   4

 داز مام یا اسپری های ضد عرق برای زیر بقل خود استفاده کنی  5

 و خوشبو کننده دهان استفاده کنیم نادکل ،عطر  6

 .استفاده نکنیدغیر رسمی خانم هستید از آرایش های غلیظ و لباس اگر   7

 را چک کنید خاکی نباشد رپاچه شلوا  8

 صورت امکان از ساعت مچی استفاده کنیددر   9

 لبخند فراموش نکنید در اولین ثانیه برخورد با مشتری   11

 کنید آداب معاشرت را رعایت کنید در بزنید یپرس احوال  11

 سمت و شرکت خودتان را کوتاه معرفی کنید ،اسم  12

 بعد از معرفی خود همکارتان را معرفی کنیدید به همراه دار  از دو همکار کمتراگر   13

 آهسته و شمرده صحبت کنید اما کنید هجلب توج  14

 اما به مشتری زل نزنید تماس چشمی فراموش نکنید  15

 روحیه و انرژی خوبی داشته باشید  16
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 نگرش مثبت داشته باشید  17

 به درستی استفاده کنید زبان بدن بیاموزید تمرین کنید و  18

 روی صندلی به صورت رسمی بنشینید لم ندهید   19

 کف کفش شما در زمان نشستن نباید مشخص باشد  21

 دوری کنید تندحرکات شتابزده و ، از بلندشدن سریع   21

 از جمالت منفی، بحث های سیاسی و روزمره دوری کنید  22

 مهارتهای ارتباطی و اجتماعی باال داشته باشید  23

  سروقت حاضر شوید  24

 نکنید و دعوا مودب باشید و با مشتری بحثمهربان و   25

26  
فاده منفی دارند است رمتاسفم و ... که با ،ببخشید مزاحم شدم ،باشیدناز جمالت خسته 

 نکنید

 با مشتری همدلی کنید   27

 بیش از اندازه صمیمی نشویدو داشته باشید ولی زیاده روی نکنید  یشوخ طبع  28

 ژی باال محصول و خدماتتان را معرفی کنیدبا اشتیاق و انر  29

 خسته و بی حال صحبت نکنید.خوب و انرِژی خوبی داشته باشید ملحن کال  31



اولین برخورد با مشتریچک لیست   
 

 

 


