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Mi-au dat accept

Buna, (numele persoanei)!
Vreau doar sa te salut si sa-ti spun multumesc pentru accept.
Constat ca LinkedIn-ul e o resursa fantastica pentru network-ing de calitate. Poate acesta e o cale sa ne
ajutam reciproc.
Mi-ar fi de folos o discutie telefonica in care sa pot afla mai multe despre activitatea ta si sa vedem cum
ne putem fi de folos reciproc. Ne auzim la un telefon zilele urmatoare?
Mihai

Buna, (numele persoanei)!
Vreau doar sa te salut si sa-ti spun multumesc pentru accept.
Constat ca LinkedIn-ul e o resursa fantastica pentru network-ing de calitate. Poate acesta e o cale sa ne
ajutam reciproc.
Mi-ar fi de folos sa stabilim o zi si o ora pentru o scurta discutie telefonica in care sa pot afla mai multe
despre activitatea ta si sa vedem cum ne putem fi de folos reciproc. Poti sa-mi comunici cand ne putem
auzi la telefon?
Mihai

http://mihaimihalcea.ro/linked4you/

Mi-au dat add
Multumesc pentru adaugarea in reteaua ta profesionala! (titlul mesajului)
Buna, (numele persoanei)!
Vreau doar sa te salut si sa-ti spun multumesc pentru add.
Constat ca LinkedIn-ul e o resursa fantastica pentru network-ing de calitate. Poate acesta e o cale sa ne
ajutam reciproc.
Mi-ar fi de folos sa stabilim o zi si o ora pentru o scurta discutie telefonica in care sa pot afla mai multe
despre activitatea ta si sa vedem in ce fel ne putem fi de folos reciproc. Poti sa-mi comunici cand ne putem
auzi la telefon?
Mihai

Multumesc pentru adaugarea in reteaua ta profesionala!
Buna, (numele persoanei)!
Vreau doar sa te salut si sa-ti spun multumesc pentru add.
Constat ca LinkedIn-ul e o resursa fantastica pentru network-ing de calitate. Poate acesta e o cale sa ne
ajutam reciproc.
Mi-ar fi de folos sa stabilim o zi si o ora pentru o scurta discutie telefonica in care sa pot afla mai multe
despre activitatea ta si sa vedem in ce fel iti pot fi eu de folos. Te rog sa-mi comunici cand ne putem auzi
la un telefon.
Mihai

http://mihaimihalcea.ro/linked4you/

Mi-au vizualizat profilul

Buna, (numele persoanei)!
Eram in LinkedIn mai devreme si am observat mai multe persoane ca mi-au vizualizat profilul printre care
erai si tu. Vreau sa te salut si sa-ti urez spor in tot ceea ce-ti propui!
A trecut ceva vreme de cand nu am vorbit (daca e o persoana cunoscuta) si mi-ar face placere sa ne auzim
la un telefon sa ne si cunoastem personal (daca nu ne cunoastem deja). M-ar ajuta daca am putea stabili
o zi si o ora pentru o discutie telefonica. Cine stie, poate gasim o cale sa ne ajutam reciproc pentru ca
observ ca LinkedIn e o platforma fantastica ce poate crea valoare.
Da-mi de stire daca e oportun sa ne auzim saptamana asta.
Mihai

http://mihaimihalcea.ro/linked4you/

La multi ani

Buna, (numele persoanei)!
Am vazut in LinkedIn ca ai aniversarea job-ului si vreau sa-ti spun: "Felicitari!". Stiu ca uneori LinkedIn-ul
spune ca e aniversare in job dar, de fapt, e doar data cand ai completat tu anumite campuri din profil.
Oricum "Felicitari pentru job!" :)))
Un lucru bun legat de acest update e ca m-a determinat sa ma uit in profilul tau si sa vad cariera ta
profesionala. (Scrie ceva referitor la job-ul persoanei)
Eu am o retea destul de mare aici, in LinkedIn, si marea majoritate sunt conexiuni de business.
Imi doresc sa stabilim o zi si o ora pentru o scurta discutie telefonica in care sa pot afla mai multe despre
activitatea ta si sa vedem in ce fel putem sa ne fim de folos reciproc. Te rog sa-mi comunici cand ne putem
auzi la un telefon.
O zi excelenta!
Mihai

Buna, (numele persoanei)!
Vreau doar sa te salut si sa-ti spun "Felicitari pentru job" pentru ca am vazut aici, in LinkedIn, notificarea.
Constat ca LinkedIn-ul e o resursa fantastica pentru network-ing de calitate. Poate acesta e o cale sa ne
ajutam reciproc.
Mi-ar fi de folos sa stabilim o zi si o ora pentru o scurta discutie telefonica in care sa pot afla mai multe
despre activitatea ta si sa vedem in ce fel ne putem fi de folos reciproc. Te rog sa-mi comunici cand ne
putem auzi la un telefon.
O zi excelenta!
Mihai

Buna, (numele persoanei)!
Vroiam doar sa te salut si sa-ti spun "La multi ani!" pentru ca am vazut aici, in LinkedIn, notificarea.
Constat ca LinkedIn-ul e o resursa fantastica pentru network-ing de calitate. Poate acesta e o cale sa ne
ajutam reciproc.
http://mihaimihalcea.ro/linked4you/

Mi-ar fi de folos sa stabilim o zi si o ora pentru o scurta discutie telefonica in care sa pot afla mai multe
despre activitatea ta si sa vedem in ce fel iti pot fi eu de folos. Te rog sa-mi comunici cand ne putem auzi
la un telefon.
O zi excelenta!
Mihai

Buna, (numele persoanei)!
Vreau doar sa te salut si sa-ti spun "La multi ani!" / "Felicitari pentru job" / articol / promotie pentru ca
am vazut aici, in LinkedIn, notificarea.
Constat ca LinkedIn-ul e o resursa fantastica pentru network-ing de calitate. Poate acesta e o cale sa ne
ajutam reciproc.
Mi-ar fi de folos sa stabilim o zi si o ora pentru o scurta discutie telefonica in care sa pot afla mai multe
despre activitatea ta si sa vedem in ce fel iti pot fi eu de folos. Te rog sa-mi comunici cand ne putem auzi
la un telefon.
O zi excelenta!
Mihai

http://mihaimihalcea.ro/linked4you/

Mi-au dat like

Buna, (numele persoanei)!
Vreau doar sa te salut si sa-ti spun multumesc pentru Like. Apreciez!
Constat ca LinkedIn-ul e o resursa fantastica pentru network-ing de calitate. Am vizualizat profilul tau si
mi-am dat seama ca acesta e o cale sa ne ajutam reciproc.
Mi-ar fi de folos sa stabilim o zi si o ora pentru o scurta discutie telefonica in care sa pot afla mai multe
despre activitatea ta si sa vedem cum ne putem fi de folos reciproc. Cand ar fi o zi si un interval potrivit sa
ne putem auzi la un telefon?
Mihai

http://mihaimihalcea.ro/linked4you/

Creez valoare

Buna,
Am vazut ca (avem un background similar / am lucrat pentru aceeasi companie / in aceeasi industrie /etc.).
Cred ca ar util sa fim conectati si aici, in LinkedIn. E ok daca-ti trimit o cerere de conectare?
Cu consideratie,
Mihai Mihalcea

http://mihaimihalcea.ro/linked4you/

Mesaje de calificare

Buna, (numele persoanei)!
E grozav ca suntem conectati aici, in LinkedIn.
Dupa cum poti observa eu sunt un antreprenor in plin proces de extindere a activitatii. Intentia mea este
sa ma conectez si sa colaborez cu oameni profesionisti si de succes, asa ca tine, pentru un parteneriat
strategic.
Ceea ce dezvolt eu nu cred ca e pentru tine dar, vreau sa te intreb daca e ok sa ne auzim la un telefon in
care sa-ti pot spune pe scurt despre ce e vorba, ce tip de persoane caut si sa vedem daca imi poti
recomanda pe cineva pentru acest proiect.
Pot sa iti spun ca acest proiect este o oportunitate extrem de profitabila, pentru persoana potrivita.
Iti multumesc anticipat pentru timpul si atentia pe care mi le-ai acordat. Astept sa-mi spui cand ne putem
auzi la un telefon.
Iti doresc o zi excelenta!
Mihai

Buna, (numele persoanei)!
E grozav ca suntem conectati aici, in LinkedIn.
Eu sunt un antreprenor in plin proces de extindere a activitatii in (orasul sau zona persoanei). Intentia mea
este sa ma conectez si sa colaborez cu oameni profesionisti si de succes, asa ca tine, pentru un parteneriat
strategic.
Ceea ce dezvolt eu nu cred ca e pentru tine dar, vreau sa te intreb daca esti deschis sa ne auzim la un
telefon in care sa-ti pot spune pe scurt despre ce e vorba, ce tip de persoane caut si sa vedem daca te
gandesti la cineva pentru acest proiect. Stiu ca acum e o perioada plina de provocari, cu un stres fantastic
in (industria persoanei) si ma gandesc ca poti sa-mi recomanzi cativa prieteni sau colegi de-ai tai, care se
gandesc la o sursa de venit colaterala.
Pot doar sa iti spun ca acest proiect este o oportunitate extrem de profitabila, pentru persoana potrivita.
Iti multumesc anticipat pentru timpul si atentia pe care mi le-ai acordat. Astept sa-mi spui cand ne putem
auzi la un telefon.
Iti doresc o zi excelenta!
Mihai

http://mihaimihalcea.ro/linked4you/

Buna, (numele persoanei)!
E grozav ca avem un background profesional asemanator. Si eu activez in vanzari si management, inca din
2002.
Motivul pentru care te contactez este ca de anul trecut am intrat si in zona antreprenoriatului. Sunt in
proces de a-mi extinde activitatea in (orasul persoanei).
Imi place sa fiu in contact si sa colaborez cu oameni profesionisti si de succes, asa ca tine. Vazand
experienta ta am considerat ca e oportun sa te contactez.
Vreau sa te intreb daca esti deschis si la alte surse de venit, in afara de activitatea ta curenta? Daca da,
mi-ar place sa stabilim cand am putea sa ne auzim la un scurt telefon pentru a-ti detalia proiectul in care
sunt implicat acum.
E posibil sa nu ti se potriveasca sau, dimpotriva, sa fie exact ceea ce cauti, asta vom descoperi impreuna.
Pot doar sa iti spun ca este o oportunitate extrem de profitabila, pentru persoana potrivita.
Oricum e minunat ca suntem in contact.
Iti doresc o zi excelenta!
Mihai

Buna, (numele persoanei)!
E grozav ca suntem conectati aici, in LinkedIn.
Eu sunt un antreprenor in plin proces de extindere a activitatii in (orasul sau zona persoanei). Intentia mea
este sa ma conectez si sa colaborez cu oameni profesionisti si de succes, asa ca tine, pentru un parteneriat
strategic. Vreau sa te intreb daca esti deschis sa ne auzim la un telefon in care sa-ti pot spune pe scurt
despre ce e vorba, ce tip de persoane caut si sa vedem daca te gandesti la cineva pentru acest proiect.
Stiu ca acum e o perioada plina de provocari, cu un stres fantastic, in (industria persoanei) si ma gandesc
ca tu, sau colegi de-ai tai, va ganditi la un venit colateral.
Pot doar sa iti spun ca acest proiect este o oportunitate extrem de profitabila, pentru persoana potrivita.
Iti multumesc anticipat pentru timpul si atentia pe care mi le-ai acordat. Astept sa-mi spui cand ne putem
auzi la un telefon.
Iti doresc o zi excelenta!
Mihai

http://mihaimihalcea.ro/linked4you/

