
 كدام مورد از مواد الزم براي ارائه طرح نميباشد؟

 كپي از طرح1)

 تصاويرگياهان بهصورت سمبليك بههمراه نام گياه2)

 ليست گياهان به صورت شماتيك3)

  ☑ ايجاد ارتباط بين واحدهاي مختلف طرح4)

  

 در هنگام ارائه طرح چگونه ميتوان ارئه را تكميل نموده و اعتماد مشتري را جلب كرد؟

 در هنگام ارائه طرح تصوير نهايي و ليست گياهان مورد نظر را ارائه دهيم1)

در هنگام صحبت با مشتري با درگيركردن نگاه خود به مشتري و حفظ خونسردي از تاثيرمنفي 2)

  ☑ بر مشتري جلوگيري كنيم

 .به اشتباهات خود در طرح اشاره كنيم و بدين طريق صداقت خود را به مشتري ثابت نماييم3)

 طرح را در هر مرحلهاي از كار و آمادگي كه باشد بايد به مشتري ارائه دهيم4)

  

 اصوالً پايه و اساس فروش طرح كدام مورد زير است؟

 مواد بهكار رفته در طرح1)

 در طرحنوع سمبلهاي كاربردي 2)

  ☑ چگونگي ارائه طرح3)

 ارائه تصاوير زيبا و توضيح كامل در مورد گياهان بهكار رفته در طرح4)

  

 در هنگام پاسخ به سؤاالت مشتري رعايت كدام نكته ضروري است ؟

 توضيحاتي مفصل در مورد هر گياه و مواد بهكار رفته دهيم1)

  ☑ گياهي را بخوانداجازه دهيم مشتري خود سمبلهاي گياهي و ليست 2)

بايد توضيحات خالصه و مختصري در مورد هر سمبل گياهي و بافت نقشه سطح زمين به 3)



 مشتري ارائه دهيم

 هيچ نيازي به ارائه توضيح در مورد طرح براي مشتري نميباشد4)

  

 براي درك بهتر مشتري از نقشه ، تطبيق نقشه را از كدام قسمت انجام ميدهيم ؟

 .شمال نقشه تطبيق ميدهيم از قسمت1)

  ☑ نقشه را در جهت خانه او قرار داده و مشتري را متوجه ميكنيم2)

 از قسمت جنوب نقشه تطبيق ميدهيم3)

 از قسمت شرق و غرب نقشه تطبيق ميدهيم4)

  

 كدام مورد زمان ارائه طرح بايد آورده شود؟

  ☑ ليست گياهان به صورت شماتيك1)

 رحعدم صحبت در مورد ط2)

  انتقاد زياد به طرح3)

 ارائه طرح هرچند آماده نباشد4)

  

 در هنگام ارائه طرح كدام مورد زير نبايد اجرا شود؟

  چشم دوختن به مشتري1)

  ☑ توضيح سريع طرح2)

 بدون استرس و اضطراب بودن3)

 توضيح صريح و شفاف طرح4)

  

 در نحوه ارائه طرح كدام مورد صحيح است؟

 شتري صميمي نشويمخيلي با م1)



  ☑ توضيح افزايش ارزش ملك مشتري2)

 مشتري را هيجاني نكنيم3)

 تا زمان اجرا صحبتي از تغيير كيفيت روحي و زندگي مشتري نكنيم4)

  

 منظور از اختصاصي كردن طرح كدام است ؟

 يك طرح فقط در يك مكان اجرا شود1)

 يك طرح فقط يكبار در يك زمان اجرا شود2)

 ا كپي كنيمطرح ر3)

  ☑ افزار شكل گياه را با پرينت نشان دهيم با استفاده از نرم4)

  

 براي ارائه منظم طرح، ارائه طرح را از كدام قسمت شروع ميكنيم ؟

 از قسمت شمال طرح شروع به توضيح ميكنيم1)

  ☑ ارائه را از جلوي ساختمان شروع ميكنيم2)

 توضيح ميدهيم از محوطههاي جانبي طرح تمام بخشها را3)

 فرقي ندارد از كدام قسمت طرح شروع به توضيح كنيم4)

  

 كدام يك از موارد زير در مورد تجزيه و تحليل طرح كاربرد ندارد؟

 صحبت مختصري درباره طرح در ابتداي ارائه طرح1)

 ديدن طرح كلي و توضيحات شفاهي درباره آن2)

 آوردن ايده بصرياستفاده از كتابها و كاتالوگها جهت بدست 3)

  ☑ تعيين مالقات بعدي و تكميل قرار داد4)

 

 


