
 

 

 

 به نام خدا

 چنده؟ ایمپلنت قیمت اسکریپت

 خدمتتون در ، هستم اردشیری من . نگرفتی تماس راد دکتر مطب با که ممنون خیلی ، سالم -

 . هستم

 ؟ هست چقدر ایمپلنت هزینه بدونم خواستم می سالم -

 و ؟ باشم داشته ور اسمتون تونم می . کنم کمکتون بتونم میشم خوشحال ، سوالتون از ممنون -

 ؟ بوده کی حدودا بودید آورده تشریف ما مطب به که باری آخرین دارید بخاطر اینکه

 گیرم. می تماس شما مطب با که هست بار اولین برای ، هستم احمدی من ، بله -

 موکد از باید ما یا ؟ نشدی آشنا ما مطب با چطور بفرمایید ممکنه احمدی جناب ، عالی خیلی -

 این* ن.کرد معرفی ما به ور شما که کنیم تشکر وفادارمون( بیمار )یاخوبمون کننده مراجعه

 شیم می الخوشح و قائلیم ارزش نوبیمارانم برای ما که رسونه می ها اون به رو این صحبت

 .دیم می پاداش ونبهش و کنیم می تشکر ازشون و کنن معرفی ما مطب به ور هدیگ افراد که

 ور کاملی توضیح االن من ، نداری ایمپلنت درمان به نیاز شما ظاهرا احمدی آقای خوب بسیار -

 ور تماستون شماره کنید لطف فقط ، کنم می عرض خدمتتون مطب در ایمپلنت های درمان از

 یکی با وقتی دیروز ) بگیرم تماس شما با بتونم شد قطع تماس علتی هر به اگر که بدید من به

 بودیم گرفته ور نوایش تلفن چون خوب ولی شد قطع خط بودیم صحبت حال در بیماران از

  ( کنیم صحبت تونستیم مجدد



 

 

 هست. صمیمت ایجاد و رابطه بر تالش مکالمات این از هدف واقع در*

 است. بوده زمانی چه شده انجام شما روی دندانپزشکی درمان که باری آخرین فرماییدب لطفا -

  بوده پیش سال خیلی واال -

 اطالعات جدیدترین بتونم که دارین اگه هم تلگرام و بدید من به را ایمیلتون آدرس لطفا پس -

 و مشاهده از پس زیرا . بفرمایید مطالعه که بفرستم براتون دندان و دهان سالمت با رابطه در ور

 الزمه که نودندانت و دهان سالمت روی خواید می اینکه از که مطمئنم ،اطالعات این مطالعه

  .شد خواهید خشنود بسیار . نکنی گذاری سرمایه هست سالم بدن یک به رسیدن

  .اوست نیازهای حل بر تمرکز و صرف قیمت از گیرنده تماس ذهن کردن دور هدف واقع در *

 اختصار به بنده که داره بستگی مورد چندین به ایمپلنت قیمت عزیز احمدی آقای ، ممنونم -

 دهم. می یحضتو شما خدمت

 که هست کره و آلمان ، آمریکا کشورهای به مربوط که داریم ایمپلنت از مختلف برند 3 ما -

 دیگری بر یکی برتری بر دلیلی این البته و هستن متفاوت هم با ها اون ای کارخانه های قیمت

 استخوان میزان براساس ، بشه داده قرار ایمپلنت باید فک قسمت کدام در اینکه به بسته ،نیست

 و عمر طول و کاربرد بهترین که ند می پیشنهاد ور ایمپلنتی دکتر ، شما فک شرایط و موجود

 معاینه یک برای ، محترم کنندگان مراجعه همه معمول بطور .هباش داشته ور قیمت ترین منطقی

 توضیحات شما خاص شرایط به راجع .دکتریارن می تشریف ما مطب به رایگان والبته دقیق

 های سوال تمام به و کنن می مطرح شما برای رو موجود های گزینه و ند می شما به کاملی

 بهترین ،ونشرایطت گرفتن نظر در و شما ایه نظر نقطه به توجه با نهایتا و ند می پاسخ شما

 . گرفت مخواهی باهم ور تصمیم

 که بگم باید بود قیمت با رابطه در شما ابتدایی سوال اینکه به توجه با احمدی جناب نهایت در -

 بسیار گیرند می تیم کل و دکتر از بیماران که سرویسی و مراقبت به نسبت ما مطب های قیمت



 

 

 در شما ذهن در ابهامی یا سوال هرگونه .اگر باشد ....می ....تا بین و هست ارزشمند و منطقی

 وقت بریم پیش که ندارید سوالی اگر و هستم پاسخگو میل کمال با بنده ، هست لحظه این

 . کنیم تنظیم را شما معاینه

 . بداند خوب دوست و اعتماد قابل مشاور یک را شما او که کنید کاری باید*
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