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A bizalom építésének 7 pontja  

 

 Az előző anyagban a tárgyalás irányításáról írtam. 

 Ez szervesen kapcsolódik hozzá. Minél nagyobb benned az ügyfél bizalma, annál könnyebben 

irányítod a tárgyalást és annál könnyebben tudsz eladni neki. 

 A bizalom felépítése NEM a tárgyaláson kezdődik, hanem jóval előtte. 

 Fontosságát már egy 1958-as, legendás reklám is jól mutatja. A címe: Férfi a székben. A 

képen egy idősebb férfi ül, fürkészi a nézőt és ezt mondja: 

 "Nem tudom, ki Ön.  

 Nem ismerem a cégét. 

 Nem ismerem a cége termékeit. 

 Nem tudom, mit képvisel a cége. 

 Nem ismerem a cége vevőit. 

 Nem ismerem a cége eredményeit. 

 Nem ismerem a cége hírnevét. 

 Szóval - mit is akar eladni nekem? " 

 Mivel a kép jogvédett, nem teszem be az anyagba, de ezen a linken megnézheted: 

 http://www.bhatnaturally.com/classic-ads-mcgraw-hill-salesmanship-in-print/ 

 A téma 1958 óta is örök, te a következőket tedd meg!  

 

1. Rendben van az online jelenléted? 

 Az ügyfelek és partnerek egy része rá fog keresni a nevedre az interneten vagy a Facebookon. 

Kíváncsiságból vagy információk szerzése miatt. Ezért első lépésként tedd meg te is ugyanezt és nézd 

meg, hogy ismeretlenként mit látnak rólad a Facebookon. Ha olyan képek vannak ott, amelyeket nem 

kellene látniuk a potenciális ügyfeleknek, akkor állítsd át az adatvédelmi beállításaidat, hogy csak 

ismerősök lássanak. 

 Keress rá a nevedre a Googleban, idézőjelek között (akkor keres a pontos kifejezésre) és nézd 

meg, van-e valami ott, aminek nem kellene ott lennie. Ha van, próbáld meg leszedetni. 

 Ha nincs online jelenléted, akkor legyen! Ez nem egy online marketing képzés, de erről írok. 

Mára már többé-kevésbé igazzá vált az a mondás, hogy aki nincs fenn a neten, az nem is létezik. S a 

legtöbb értékesítő úgy, mint értékesítő személy nincs ott. 

http://www.bhatnaturally.com/classic-ads-mcgraw-hill-salesmanship-in-print/


 
Magabiztos Tárgyaló Tréning - www.ertekesitestamogatas.blog.hu 2017. 

 Te legyél! Az abszolút minimum az, hogy hozz létre egy Facebook oldalt (azaz nem személyes 

profilt) és erre tegyél fel fényképet magadról, az elérhetőségeidet és kérd meg folyamatosan az 

ügyfeleidet, tárgyalópartnereidet, hogy írjanak referenciákat rólad erre az oldalra.  Ahogy ezt 

folyamatosan csinálod, egyre több jó vélemény fog összegyűlni rólad és ez meg fogja alapozni a 

partnereid, ügyfeleid bizalmát. (Itt egy példa egy referenciákra. Ez még úgy lehetett volna jobb, ha 

fénykép is van, de a név és a webcím hitelesíti azokat: http://tulokimre.hu/referenciak/ ). 

 Az emailjeid aláírásába tedd bele a telefonszámodat és a Facebook-oldalad  linkjét! Az oldal 

linkje a bizalom építése miatt szükséges. A telefonszám pedig azért, mert ha egy ügyfél fel akar hívni, 

akkor ott biztosan megtalálja a telefonszámodat. (Ez úgy szokott történni, hogy sürgősen kell neki 

valaki a szakmádból, eszébe jutsz. A névjegykártyád nincs meg már. Megkeresi az emailedet és ha ott 

a szám, már hív is. Ha nincs, keres mást.) 

 Ha ezt a tanácsot megfogadod, akkor csak ezzel a szakma felső 10%-ába kerülhetsz, mert a 

legtöbb értékesítő az online világra teljesen immunis és nem is akarja megtanulni, szakmájából 

adódóan csak a személyes kapcsolatokban és a telefonhívásban hisz. 

 Ha a cégednek van weboldala, akkor érd el, hogy fényképpel szerepeljél rajta: egy újabb 

bizalomépítő lehetőség ez is. 

 

2. Milyen az első kapcsolatfelvétel? 

 

 Annál nagyobb az ügyfél bizalma irántad, minél melegebb forrásból jutottál hozzá az 

elérhetőségéhez. 

 Ha ajánlásból jössz, jobban meg fog bízni benned, mintha hideghívással hívnád. Ha a cégedet 

ismeri, nagyobb lesz a bizalma, mintha nem ismerné (ezért része a cég bemutatása az  értékesítési 

forgatókönyvnek és a tárgyalásnak is). 

 

3. Felkészült, összeszedett tárgyaló vagy-e? 

 

 Ez vonatkozik a megjelenésedre is, biztosan sokat hallottál már az első benyomásról. Része 

még a pontos érkezés. 

 Olvasd el ezt a cikkemet, ebben a profi 7 ismérvét találod meg: 

http://ertekesitestamogatas.blog.hu/2017/01/17/7_ismerv_ami_profi_ertekesitove_vagy_targyalov

a_tesz_es_kiemel_a_tomegbol 

 

 

 

http://tulokimre.hu/referenciak/
http://ertekesitestamogatas.blog.hu/2017/01/17/7_ismerv_ami_profi_ertekesitove_vagy_targyalova_tesz_es_kiemel_a_tomegbol
http://ertekesitestamogatas.blog.hu/2017/01/17/7_ismerv_ami_profi_ertekesitove_vagy_targyalova_tesz_es_kiemel_a_tomegbol
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4. Milyen a kommunikációd? 

 

 Nyílt-e a kommunikációd? Ha már a telefonban elkezded a mellébeszélést, akkor eleve 

hátrányból indulsz a tárgyaláson (ha bejutsz egyáltalán). 

 Mennyi a szövegedben a "sales bullshit", a mellébeszélés? Hogyan lehetnél konkrétabb és 

nyíltabb? 

 Alátámasztod-e a mondanivalódat bármivel, ami prezentálható (ebben rendkívül jók a 

porszívóügynökök, igazi show, amit csinálnak)? Van-e külső hitelesítő forrás? (Ehhez kapcsolódik a 

termék vagy szolgáltatás és a piac ismerete is) 

 

5. Hogyan kezeled a kereteket? 

 

 Ha elmondod az ügyfélnek, hogy mi és hogyan fog történni, valamint mennyi ideig fog kb. 

tartani - és ezt be is tartod, máris ki fogsz emelkedni a tömegből. 

 A legtöbb értékesítőnek nincs koncepciója, nincs pontos értékesítési forgatókönyve, hanem 

odamegy és improvizál. Ezért nem lehet tudni, hogy mi lesz és meddig fog tartani - és aki vigyáz az 

idejére, ezt zokon veszi. 

 

6. Az ügyfélre koncentrálsz a tárgyalás során? 

 

 Ez azt jelenti, hogy: 

 Úgy viselkedsz, például nem telefonálsz közben 

 Nem nyomulsz, hanem alkalmazkodsz a sebességéhez és a ritmusához 

 Figyeled őt és rá- vagy visszakérdezel, megértette-e, holt tart, stb. 

 Megpróbálod megérteni a kifogásai és a kérdései mögött lévő érzelmi és mögöttes tartalmat 

és arra is reagálsz. 

 Őszintén érdeklődsz iránta - ez a legfontosabb. A legtöbb ember szeret magáról beszélni és 

kevés alkalma van rá. Ezért, ha valaki érdeklődik, jó pontot szerez náluk és nő a bizalom. De 

ez csak akkor működik, ha tényleg érdekel, amit mond. Ha nem érdekel, egy kérdéssel tereld 

át olyan témára, amely jobban érdekel. 

 

7. Adsz magadból is 

 

 Az ügyfelek nagy része kíváncsi rád, milyen ember vagy, mit szeretsz, mi a véleményed. Van, 

aki kapcsolódni is szeretne hozzád, neki fontos, hogy emberként is kapcsolatba kerüljön az 

értékesítővel. 
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 Egyszer kimentem az ügyfélhez és a laptopom háttérképe egy kiszáradt fa volt, amit ez egyik 

túrámon készítettem (sokat túrázunk erdőben). Erre az ügyfél megkérdezte, miután meglátta: 

"Famunkával foglalkozik?". 

 Ezért adjál magadból is, a beszélgetés során mondj el pár infót magadról, amikor valamilyen 

semleges témáról beszélgetsz vele, nyugodtan mondd el a véleményed és mutasd meg magad kicsit! 

Ne rólad szóljon a beszélgetés, de másik emberként vegyél részt benne, nem egy rejtőzködő 

értékesítőként! 

 

 Írd meg nekem, mi vált be, mi történt, amikor elkezdted használni ezeket a módszereket! 

 Ha kérdésed van, azt is írd meg, válaszolni fogok! 

 

 

  

  


