అధ్యామం – 18

జీవిత బీభా అభమకు రక్రిమ
జీవిత బీభా అభమఫడేదే క్హనీ క్ొన ఫడేది క్హద఼. ఏజంట్ నుర ర వపక్ట్స్ ఴదద కకు లెళ్లి బీభా క్ొనయలని ప్రరరేప్ంచయయౌి ఉంట ంది. లహయు బవిశతత
ు లో
భాతరమే గిశంచ గయౌగిన లహగహదనయనిన అభామయౌ.

అభమకం అనేది ఒక కళ, ళహషు ంర కూడయ. క్ొంత భంది వికిమదయయులక ఇతయులకనయన ఎకకుఴ షభమం తీష఼క్ోఴచ఼ు క్హనీ విజమం సహధ్ించడం
భాతరం ఖామం. నియంతయ రమతనం (persistency) అనేది ఈ లహానుహయంలో ఖచ్చుతంగహ మేలక చేషు ఼ంది.
నుహరవపక్రసంగ్ (ఫావి నుహలవదయయుల జాబితయ

– Prospects List): భన ఉతతతలన఼ అభమడయనిక్ర షంరదించ ఴలవన ఴాకకుల ప్రయిన఼

వరకరించడయనిని నుహరవపక్రసంగ్ అంటాయు. షతవయ ఫాందం లేదయ తక్షణ ఫాందం, షసజ భారుట్, లకకకఫడి క్ేందయరలక (C
References మొదల ైనవి నుహరవపక్ట్స ల జాబితయ తమాయు చేష఼క్ోఴడంలో ఉయోగ డతయయ.

entre of Influence),

అబాంతయరహల నియవసణ ( Objection Handling): నుహరవపక్ట్స లకక అబాంతరహలక చయలా ఎకకుఴగహ ఉండఴచ఼ు. నుహరవపక్ట్స చయలా బిజీగహ ఉండడం,
ఆషక్రు లేకనుర ఴడం, తనకక ఎకకుఴ బీభా ఉననదని భావించడం, కకట ంఫ షబయాలక ఒుక్ోకనుర ఴడం, లేరే ఏజంట్ కక భాట ఇచయుననడం,

డఫయు లేదనడం, ఴడడీ తకకుఴ అనడం లాంటి అనేక క్హయణయలక ఉంటాయ. వీటనినటిక్ర జాగితుగహ షభాధ్యనయలక చెప్ అన఼కూలంగహ నియణ మం
తీష఼కకనేలా షహామడయయౌ. అబాంతయరహలన఼ అధ్ిగమంచడయనిక్ర లహడఫడే ఒక విధ్యనం:

LAPAC (Listen, Acknowledge, Probe,

Answer and Confirm).

బీభా అయహత కయౌగిన ఴాకకులన఼ కలఴడమే నుహరవపక్రసంగ్. నుహరవపక్ట్స యొకు అనిన అఴషరహలన఼ గయరిుంచ్చ తగిన బీభా రిష్హురహనిన చెప్ర రక్ిమ
ర న఼
“gap-analysis” అంటాయు. నుహరవపక్ట్స న఼ ఇుడే క్ొనే విధంగహ ురిగోలడమే “వికిమ భయగింు (close of sale)”.

అయహత కయౌగిన నుహరవపక్ట్స అనగహ: బీభక్ోషం చెయౌింు చేమయ లహయు, అండర్ రైటింగ్ అఴషరహలన఼ ూరిు చేమయలహయు, ఒకటి లేదయ ఎకకుఴ బీభా
అఴషరహలక ఉననలహయు, సహన఼కూలంగహ షందించే లహయు.

01. క్రింది రకటనలోి దేనిని ఒక “యోగాతయ తరం” అని ఫాగహ చెగలం ?
A)
B)
C)
D)

ఒక షంతాప్ు చెందిన వినియోగదయయు న఼ంచ్చ ఴచేు ధావీకయణ
ఫంచ్ భారిుంగ్ రీక్షలో ఒక ఉతత్తు క్ోషం రీక్ష పయౌతం
ఒక ఉతత్తు విజమం సహధ్ించయయౌిన రీక్షల జాబితయ
ఒక ఉతత్తు ని రీక్ించడయనిక్ర క్హలహయౌిన డఫయు

A

02. విజమఴంతమైన భయగింుకక క్ీలకమైనది ఏమటంటే ________ అని చెప్రంద఼కక అనేవశకకడిక్ర/నుహరవపక్ట్స క్ర షహామడడం.
A)
B)
C)
D)

క్హద఼

తెయౌమద఼
అఴున఼

ఉండఴచ఼ు

C

03. క్రింది లహటిలో ఏది అభమక్హల రక్ిమ
ర లో భాగం క్హద఼ ?
A)
B)
C)
D)

అఴక్హళహలన఼ అనేవఴంచడం
అభమక్హల ఇంటయ్వూ
నశస ం అంచనయ
భయగింు

C

04. బీభా అభమక్హలోి అనేవఴంచడం (propecting) అనేది _________ .
A)
B)
C)
D)

బీభాప్పై ఆషక్రు కయౌగి ఉండఴచునే ఴాకకుల ప్రయిన఼ వరకరించడం
నగయంలోని ఴాకకులందరి జాబితయన఼ వదదం చేష఼క్ోఴడం

ళహఖ క్హరహాలమంలోని నుహలవదయున఼ జాబితయ యచడం

నుొ యుగయ రదేవంలో ఏజంటి ందరి జాబితయన఼ వదధం చేమడం

A

05. బీభాలో “అఴషయం – లెయౌత్త (need-gap analysis)” విళలిశణ _____ న఼ కయౌగి ఉంట ంది ?
A)
B)
C)
D)

అనేవశకకలక (Prospects) భరింత బీభా యక్షణ క్ోయుకకనే అంళహలన఼ గయరిుంచడం
బీభా ఏజంటి గహ ని చేవరంద఼కక ఴాకకులన఼ గయరిుంచడం

అనేవశకకడు (Prospect) ఎంత ఆష఼ులన఼ కయౌగి ఉనయనయనే విశమానిన గయరిుంచడం
అనేవశకకల (Prospect) ప్రదరిక సహాయని గయరిుంచడం
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06. వవమ ఆహావనం (Cold Calling) అంటే ________________ ?
A)
B)
C)
D)

చయౌక్హలంలో వినియోగదయయులన఼ కలకష఼క్ోఴడం

జలకఫయతో ఫాధడుతతననుడు వినియోగదయయులన఼ కలకష఼క్ోఴడం
భయంద఼గహ చెకకండయ ఴాకకులన఼ కలకష఼క్ోఴడం

భంటలన఼ చలాిరిున తయులహత వినియోగదయయుడిని కలకష఼క్ోఴడం

C

07. _______ ఴాత్తు అనే దయనిని డఫయు షంనుహదించయలనే ఉదేదవంతో ఒక ఉతత్తు లేదయ వరఴన఼ ప్రరరేప్ంచడం దయవరహ లహణిజాయమైన లాలహదేవీని
ప్రరరేప్ంచేదిగహ నియవచ్చంచఴచ఼ు.
A)
B)
C)
D)

భారుటింగ్
అభమకం

అడవయసయజింగ్
రమోశన్

B

08. క్రింది రకటనలోి ఏది షరైనదో చెండి ?
A)
B)
C)
D)

జీవిత బీభా అభమఫడేదే క్హనీ క్ొనఫడేది క్హద఼
జీవిత బీభా క్ొనఫడేదే క్హని అభమఫడేది క్హద఼

జీవితబీభా అనేది క్ొనఫడేది క్హద఼ అలాగే అభమఫడేది క్హద఼, అది ఆఴవాకమైనది కన఼క రతీ ఒకుయ్ దయనిని క్ొనయయౌ
ప్పైనలేమీ క్హద఼

A

09. క్రింది రకటనలలో ఏది షరైనదో చెండి ?
A)
B)
C)
D)

అభమకం అనేది ఒక కళ భాతరమే, ళహషు ంర క్హద఼
అభమకం అనేది ఒక ళహషు ంర భాతరమే, కళ క్హద఼

అభమకం అనేది ఒక కఱా క్హద఼, ళహషు భ
ర ూ క్హద఼

అభమకం అనేది ఒక కళ భాతరమే క్హద఼, ళహషు ంర కూడయ

D

10. బీభా అభమకం క్ోషం అనేవఴషు ఼నన షభమంలో, ఒక కకలం లేదయ భత షంఘం షబయాలన఼ షంరదించడయనిన ఏ ఴయగ ం క్రంద ఴరీగకరిసు హయు ?
A)
B)
C)
D)

షతవయ ఫాందం (Immediate group)
షసజ భారుట్ (Natural market)

లకకకఫడి క్ేందయరలక (Centers of influence)

షఽచనలక భరిమయ రిచమాలక (References and introductions)

B

11. “అయహత కయౌగిన” అనేవశకకడిక్ర షంఫంధ్ించ్చ తుడు రకటనన఼ గయరిుంచండి ?
A)
B)
C)
D)

ఓ అఴక్హవభయనన అనేవశకకడు అంటే అతన఼ బీభాకక డఫయు చెయౌించ గలయు

ఓ అఴక్హవభయనన అనేవశకకడు అంటే అతనిని సహన఼కూల నుహరత్తదికన షంరదించ ఴచ఼ు

ఓ అఴక్హవభయనన అనేవశకకడు అంటే బీభాన఼ క్ొనేంద఼కక విదయాయంగహ ఫాగహ అయహత కయౌగి ఉనయనయు
ఓ అఴక్హవభయనన అనేవశకకడు అంటే ూచీ ఒంద అఴషరహలన఼ అధ్ిగమంచగలయు
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