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 افزایش فروشجمالت تاکیدی مثبت برای 

 

 من خودم را دوست دارم -1

 من دوست داشتنی هستم -2

 من بی نظیرم -3

 من فوق العاده هستم -4

 بسیار خوبی در فروش دارم مهارتهایمن  -5

 توانایی های من در فروش روز به روز بیشتر و بهتر میشود -6

 من نابغه فروش هستم -7

 ر روز ایده های فروش بسیار خوبی به ذهنم میرسده -8

 همیشه فرصت های فروش بسیار خوبی نصیبم میگردد -9

 همیشه مشتریان بسیار خوبی نصیبم میگردد -11

 ن فروش بسیار خوبی دارمم -11

 انجام میدهم پر سودیمعامالت  همیشه -12

 بیشتر و بیشتر میشود فروش من روز به روز -13

 دنمن جذب می شو کسب و کاربه آسانی به  زیادی انشتریم -14

 من روز به روز بیشتر و بیشتر می شوند انمشتری -15

 فروش من روز به روز بیشتر و بیشتر می شود -16

 درآمد من روز به روز بیشتر و بیشتر می شود -17

 عالی هستم انآهنربای جذب مشتریمن  -18

 میکند برایم جذبرا  ان زیادییمغناطیس وجود من مشتر -19



 من سرازیر میشوندریان زیادی از هر طرف به سمت مشت -21

 من بابت داشتن مشتریان زیاد بسیار خوشحال و سپاسگزارم -21

 من فروش بسیار خوبی دارم -22

 من فروش بسیار باالیی دارم -23

 فروش من روز به روز بیشتر و بیشتر میشود -24

 خداوند را سپاسگذارم فروشی که انجام میدهمبرای تمام من  -25

 هر روز ایده های فروش بسیار خوبی به ذهنم میرسد -26

 همیشه فرصت های فروش بسیار خوبی نصیبم میگردد -27

 همیشه مشتریان بسیار خوبی نصیبم میگردد -28

 انجام میدهم پر سودیمعامالت  همیشه -29

 بسیار خوبی در فروش دارم های ن تواناییم -31

 من نابغه فروش هستم -31

 ه برای مشتریان قابل اعتماد هستنممن همیش -32

  افراد زیادی جذب خدمات و محصوالت من می شوند -33

 بسیار خوبی میکنند استقبال،  و محصوالت من  از خدماتفراد ا -34

 افراد زیادی بابت خدمات و محصوالت من ، پول بسیار خوبی پرداخت میکنند -35

 ناخودآگاه من هر روز مشتریان جدیدی را برایم جذب میکندضمیر  -36

 هستم مشتریمن آهنربای جذب  -37

 بسیار زیادی دارم همین االن احساس میکنم مشتریان -38

 همین االن احساس میکنم فروش بسیار باالیی دارم -39

میشود بسیار خوشحال و  و بیشتر از اینکه روز به روز فروش من بیشتر -41

 سپاسگزارم

 دنمی شو رمکسب و کااز راههای غیر منتظره ای وارد  مشتریان زیادی -41

 مذاکره ای که انجام میدهم منجر به یک فروش بسیار خوب میشودمن هر  -42

 همیشه مشتریان زیادی دارم -43

 من همیشه با ازدحام مشتریان مواجه میشوم -44

 من فراوانی را باور دارم -45

 روز به روز درآمد من بیشتر و بیشتر می شود -46

 دارم در فروشمن تواناییهای فوق العاده ای  -47

 یاری می کند فروش زیادخداوند مرا برای  -48

 می کند منکسب و کار را روانه  مشتریانی عالیاز هر طرف خداوند  -49

 دارم مشتریان زیادیهمیشه من  -51

 دارم یزیادبسیار فروش  من -51

بیشتر روز به روز  فروش مرا مرا فرا گرفته و کسب و کارانرژی ثروت بخش الهی  -52

 و بیشتر میکند

 فروش بسیار باالیی دارممن  -53

 رکورد دار فروش هستممن  -54



 دنمن سرازیر می شوکسب و کار راحتی به سمت به  یمشتریان زیاد -55

 دارد من همیشه فروش بسیار باالیی داشته باشم خداوند دوست -56

 همیشه فروشهای شگفت انگیزی را برایم رقم میزندخداوند  -57

 رویم میگشایده بخداوند درهای پول و ثروت را  -58

 کنددستان بخشنده خدا مرا غرق در ثروت و فراوانی می  -59

 من همیشه در حال افزایش است آمار مشتریان -61

  هستم فروش بسیار باالییمن شایسته  -61

 دارم فروش بسیار باالیین م -62

 هستم مشتریانازدحامی از من در حال جذب  -63

 من ازدحامی از مشتریان را احساس میکنم -64

 دنمن می شوکسب و کار از هر طرف جذب  شتریان زیادیم -65

 هستم مشتریمن آهنربای فوق العاده ای برای جذب  -66

کسب و کار ، مشتریان شگفت انگیزی را جذب شگفت انگیزی  خداوند از راههای -67

 میکندمن 

 من میکند کسب و کاررا وارد  مشتریان زیادیخداوند از راههای آسانی  -68

 خیلی دوست دارم رکور دار فروشمن خودم را به عنوان  -69

 خیلی دوست داشتنی هستم معامله گر موفق من به عنوان یک -71

  فروش بسیار باالیی داشته باشمخداوند دوست دارد من  -71

کسب و کار ، مشتریان شگفت انگیزی را جذب شگفت انگیزی  خداوند از راههای -72

 میکندمن 

 فروش من روز به روز بیشتر و بیشتر میشود -73

 دنمن می شو کسب و کارزیادی از راههای شگفت انگیزی وارد  انمشتری -74

 من ازدحامی از مشتریان را احساس میکنم -75

 رود فروش من به طرز شگفت انگیزی باال می -76

 ال و سپاسگزارماز اینکه فروش بسیار باالیی دارم بسیار خوشح -77

 من خودم را دوست دارم -78

 من دوست داشتنی هستم -79

 

 

 

 


