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نامه

این نامه میتواند برای طیف گستردهای از وضعیتهای فروش به کار رود.
این نامه نکتهی اصلی را مطرح میکند؛ سپس دالیل مختلفی بیان میکند
که چرا مشتریان باید خدمات نویسندگان را را در نظر بگیرند را بیان
میکند..
 .........................عزیز
اینجانببنده تمایل دارم که در فروش خانهتان به شما کمک کنم.
بنده من متوجه شدهام که شما قصد فروش خانهتان را برای فروش
گذاشتهایددارید و میخواهید که آن را بهتنهایی ،و بدون کمک شخص
دیگری بفروشید .بنده به تصمیم شما احترام میگذارم .با اینحال ،بهعنوان
یک متخصص بازاریابی ،میخواهم به شما برخی از حقایق بازاریابی و
تبلیغاتی را گوشزد کنم که باید در ابتدای تالش برای فروش مدنظر قرار
گرفته شود،گیرد .گوشزد کنم.
بنگاه نگاه امالک  XYZبهصورت منظم ،آگهیهایی را در تمامی روزنامهها
و کتابهای اطالعات فروش امالک چاپ میکند .این مسئلهچاپ آگهیها،
این این اطمینان را به برای مشتریان ما میدهد ایجاد میکند که منازل
آگهی فروش منزل آنها در بسیاری از منابع تبلیغاتی نمایش داده میشود.
افزایش تبلیغات به فروش منزل شما کمک میکند .هرچه افراد بیشتری در
مورد آن بخوانند ،پیشنهادهای بیشتری خواهید داشت و شانس بهتری برای
مالقات با خریدار واقعی خواهید داشتپیدا میکنید.
ما اصل فروش موفق را بنا نهادهایم؛ بنگاه امالک  XYZموفقترین بنگاه
در طی  03سی سال گذشته در این منطقه بوده است ..ما اصل فروش
موفق را بنا نهادهایم.
اگر تصمیم گرفتید که متخصصان ما ،در فروش منزلتان به شما کمک
کنند ،لطفا این فرصت را برای بنده من فراهم سازید تا بهصورت شخصی
با شما صحبت کنم .جهت مالحظه شما ،به پیوست نمونهای از قرارداد
توافقی حضورتان ارسال میگرددمیشود .منتظر تماس تلفنی شما هستم.
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Offer Services

Situation

This letter could be adapted to a wide variety of sales
situations. The letter gets right to the point, then offers
several reasons why the client should consider the writers
services.

The letter

Dear Name:
I would like to help you sell your house!
I understand that you have put your house on the market
and are trying to sell it on your own. I respect your
decision. As a marketing professional, however, I do want
to provide you with some marketing and advertising facts
should your initial attempt prove frustrating.
• XYZ Real Estate advertises regularly in all area
newspapers and real estate books. This assures our clients
that their homes are represented in many advertising
sources.
• Increased advertising helps sell your home. The more
people who read about it, the more showings you will have,
and the better your chances of meeting the right buyer.
• XYZ Real Estate has been the most successful firm in this
area for over 30 years. We represent a tradition of sales
success.
If you decide to let professionals assist you in selling your
home, please permit me the opportunity to speak with you
personally. I am enclosing a sample listing agreement for
your review.
I look forward to your phone call.
Sincerely
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