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Kedves Olvasó! 

 

 Ha ezt az anyagot úgy kaptad valakitől és nem te töltötted le - nincs harag. 

 Ha tetszett, ajánlom, kövess a Facebookon, a 

  https://www.facebook.com/Ertekesitestamogatas/?fref=ts 

 címen éred el az Értékesítés támogatás oldalát. 

 Weboldalam a www.ertekesitestamogatas.hu és a 

www.ertekesitestamogatas.blog.hu 

Hetente többször publikálok friss cikkeket a személyes értékesítés, tárgyalástechnika, az 

észrevétlen értékesítés és az értékesítés pszichológiája témakörében. 

Üdvözlettel:  Tulok Imre 
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1. - A  tárgyalás irányításának 7 alapvető szabálya 

 

 Ha a tárgyalás irányítását a kezedben tartod, akkor egy valódi eszközt kapsz a kezedbe, hogy 

magabiztos legyél a tárgyalás során. 

 Azért írtam, hogy valódi az eszköz, mert léteznek olyan technikák, amelyek pl. a vizualizáción 

alapulnak, illetve olyan erős és kemény értékesítési forgatókönyvek is, amelyek nem teszik lehetővé 

az ügyfél számára, hogy övé legyen az irányítás. Ez utóbbira jó példa a McDonalds: ott szép lehetsz, 

de okos nem. Teljes mértékben ők tartják kezükben az irányítást: igaz, hogy sokfél étel és ital közül 

választhatsz, de csak az irányítás látszata van meg. Nem variálhatsz, nem kérhetsz üdítő helyett egy 

pohár csapvizet, nem kérhetsz külön ízesítést, stb. 

 Személyes értékesítésnél ezek a kemény értékesítési forgatókönyvek  csak korlátozottan vagy 

egyáltalán nem használhatóak. 

 De mégis szükséged van arra, hogy irányíts, mert ha a hagyományos módon tárgyalsz, akkor 

pont a végén fogod elveszíteni az irányítást. Sok mindent megtehetsz a tárgyalás elején, de amikor 

döntésre szólítod fel, kikerül a kezedből a kontroll. Ő dönt, átveszi a kezdeményezést és már csak 

reagálni tudsz. 

 De mit tehetsz, hogy Te irányíts? 

 Ezeket: 

1. Legyél felkészült! Előtte nézd át a rendelkezésre álló információkat, minél többet tudsz a 

tárgyalópartnerről, annál magabiztosabb leszel. A tárgyalás témájából is készülj fel, legyen 

termékismereted, legyél képben! 

 

2. Legyenek kérdéseid! S tudj kérdezni! Aki kérdez, az irányítja a beszélgetést. Ő határozza meg 

az alaphangot. A kérdésekkel információkat gyűjthetsz az ügyfélről, információkat adhatsz 

neki, edukálhatod és teljesen meg tudod változtatni a beszélgetés irányát, ha szükséges. S 

persze vissza is tudod venni az irányítást a partnertől. 

 

3. A szemkontaktus ereje: olyan szituációban, ahol többen tárgyalnak veled, csak a 

tekinteteddel meg tudod adni a szót az egyik félnek és el tudod venni a másiktól. Ez úgy 

működik, hogy az egyik fél beszél és te ránézel. De azt akarod, hogy a másik is szólaljon meg 

(vagy látod rajta, hogy beszélni szeretne) és akkor elveszed a tekinteted az elsőről és a 

másodikra nézel. Ő úgy érzi, hogy szót kapott és beszélni kezd. 

 

4. Legyen értékesítési forgatókönyved: ez egy olyan forgatókönyv, amely azt az értékesítési 

folyamatot modellezi, amelyen átmegy az ügyfél. Van benne bizalomépítés, 

információátadás,az ügyfél érzelmi igényeinek kezelése,  a prezentációs része előre kezeli a 

kifogásokat  és mindez úgy felvezetve, hogy az ügyfél csak látszólag tudja átvenni az 

irányítást , valójában nem. 
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5. Korlátozott választék: ilyenek például a különböző csomagok bizonyos termékeknél - ilyen 

esetben a partner nem tudja kimazsolázni az ajánlatod számára legjobb pontjait, hanem 

olyan csomagokat tudsz felkínálni neki, amellyel mindenképpen jól jársz. 

 

6. Korlátozott felhatalmazás: neked, mint tárgyalónak nincs mindenre felhatalmazásod, van, 

amitől nem térhetsz el pl. a céges irányelvek  vagy bizonyos értékhatár felett nem dönthetsz 

stb. Ez az alku során lehet hasznos. (Ha eladó vagy, ilyen az ügyféljelöltnek biztosan van. Úgy 

hívja: "Még meg kell beszélnem a plüssmackómmal"). 

 Ha önmagad nevében tárgyalsz, ezt helyettesítheti annak meghatározása, hogy mikor állsz 

fel a tárgyalóasztaltól, bővebben erről itt: 

www.ertekesitestamogatas.blog.hu/2017/01/15/targyalas_nehez_emberekkel_de_hogyan 

4-es és 6-os pont 

 

7. Irányítás a környezet megváltoztatásával: ha a tárgyalásod a te területeden zajlanak, akkor a 

környezetet is úgy alakíthatod, ahogy a céljaidnak megfelel. Pl. ezért nincsenek sok 

ügyfélszolgálaton székek, hogy az ügyfelek gyorsabban tárgyaljanak, ne tudják hová letenni a 

kabátjukat, stb. ezért gyorsabban végezzen velük az ügyfélszolgálatos. 

 Tehát ez a 7 legfontosabb módszer, amellyel szinte bármilyen tárgyalást irányíthatsz. 
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2. - 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/
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 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! 

 

3. - Érzelmi felkészülés a tárgyalásra 

 

 Biztosan te is sokat hallottál a pozitív beállítottságról, a vizualizációról és arról a sok 

okosságról, amelyek önbizalmat próbáltak adni az értékesítőnek, még a tárgyalás előtt. 

 Az ezekkel a baj, hogy a gyakorlatban általában nem működnek. Azért nem működnek,mert a 

valóság nagyon könnyen szétrombolja ezeket az álmokat. Hiába vizualizálom magam előtt, hogy jól 

fogok tudni tárgyalni a partnerrel, ha félek tőle. Ha tartok a tárgyalástól, nem tudom, mit fog 

mondani, mit kell tennem és csak arra tudok koncentrálni, hogy el kell adnom neki. Ez a nyomás és 

ezek az érzelmek meghatározzák a belső valóságomat is, ezekkel szemben a vizualizáció és a 

megerősítések ismételgetése semmit sem ér. 

 De mit lehet tenni? 

 Ismerd nagyon jól a terméket vagy szolgáltatást, amit árulsz. Ha nem értékesítesz, akkor a 

tárgyalás témáját. A nagyon jó ismeret azt jelenti, hogy képes vagy megbízható és ellenőrizhető 

tényekkel felelni a legnehezebb kérdésre is. 

 Egy példa: egyszer fekete bőrcipőt akartam venni. Volt 9.900.- Ft-ért és 19.900.- Ft-ért is. 

Megkérdeztem az eladókat, hogy mi a különbség a két cipő között, miért kerül az egyik a duplájába, 

mint a másik? A válasz: "Nem mi határozzuk meg az árakat!" 

 Ez még nem is volt olyan nehéz kérdés. Ha a partner számára komoly tétről szól a tárgyalás 

vagy tapasztalt tárgyaló, akkor biztosan fel fog tenni izzasztó kérdéseket. Főleg a garancia; biztonság; 

mi van, ha rosszra fordulnak a dolgok témakörben. 

 A gyakorlatban ezekre nem szokták felkészíteni az értékesítőket - de te készülj fel. Ezzel 

ugyan lehet, hogy elveszíted lelkesedésedet a termék iránt és rájössz, hogy nem tökéletes, de nagy 

lépést teszel előre, hogy valódi embereknek add el a valódi terméket. 

 A jó termék- vagy szolgáltatásismeret nagyon megnöveli a magabiztosságodat és tekintélyt is 

ad neked, amikor el tudod mondani az ügyfélnek, hogyan is mennek itt a dolgok. 
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 Ha önmagától a tárgyalástól félsz, mert úgy gondolod, hogy úgysem érdekli, amiről beszélni 

akarsz vele, gondold végig: ha nem lenne szüksége  rád vagy a tudásodra, akkor nem is lennél ott. 

Nem jött volna létre a tárgyalás.  

 

 A reális látásmód sokat segíthet abban, hogy ne félj a tárgyalástól. A valóság az, hogy sok 

tárgyalás eredménytelen olyan okoknál fogva, amelyekre nincs ráhatásod. Nem a te hibád és nem is 

feltétlenül az ügyfél a hibája. Csak egy kis változás a körülményekben, valaki egy kicsit füllent, 

erőszakosabb a versenytárs, mint te - sok minden lehet. 

 De ezeket a tárgyalásokat semmi sem különbözteti meg a sikeresektől. Ugyanúgy dolgozni 

kell rajtuk - tudva, hogy nem 100% a siker esélye. Ezért nyugodtan fogadd el azt, hogy bármit is 

teszel, nem mindig lesz eredmény. Ebből lesz az igazi pozitív beállítódásod, mert nem lesznek 

alaptalan elvárásaid és nem teszel túl nagy terhet a válladra azzal, hogy minden kudarcért magadat 

okolod. 

 

 Függetlenítsd magad a céges motiváló rendszerektől! Ez azt jelenti, hogy a legtöbb cégnél 

kiemelik a szupersztárokat, őket teszik meg követendő példának és az ő teljesítményüket díjazzák. S 

gyakran megkapják a nem-szupersztárok, hogy ők mennyire rosszak. 

 Ez rombolja igazán az önbizalmat! 

 Te ne törődj ezzel! Próbáld megtanulni, hogyan csinálják, ha lehet, de foglalkozz a saját 

fejlődéseddel. 

 

 Szerezz tárgyalási rutint: főleg, ha kezdő vagy, tárgyalj még a legreménytelenebb emberekkel 

is. S azt is megtanulhatod majd, hogy vannak meglepetések és az is vásárol, akiből ki sem nézted 

volna. Ha meg nem, akkor is tanulsz valamit a tárgyaláson és legközelebb jobb leszel. 

 

 Végül egy bónusz-tipp, tárgyalás utánra: válogasd meg, kitől kérsz és fogadsz el visszajelzést! 

Mivel az értékesítés és a tárgyalás nem egzakt tudomány, nem lehet biztonsággal állítani, hogy ha ezt 

és ezt mondod, akkor biztos megkötötted volna az üzletet. Csak attól kérj és fogadj el visszajelzést, 

aki fejleszt vele. 

 A jó visszajelzés arra koncentrál, amit jól csináltál. Nem rombolja le az önbizalmad és nem 

kritizál. 

 Alkalmazd ezeket a tippeket és legyél sokkal-sokkal magabiztosabb bármilyen tárgyalás 

során! 
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4. - A napi rutin 

 

 Unalmasnak tűnhet, de nem az: ebben a cikkben arról írok, miért fontos a napi rutin és 

hogyan tesz magabiztosabbá. 

 Kezdő koromban én is ott rontottam el, hogy nem terveztem meg a napjaimat, hanem a havi 

zárás előtt kezdtem el igazán dolgozni és akkor igyekeztem gyorsan kötni valamit. Utána persze 

mindig megfogadtam, hogy a következő hónapban nem így lesz, de sokáig nem voltam képes rá. 

 Olvastam időgazdálkodással foglalkozó könyveket is, de igazán nem váltak be. Azért nem, 

mert azok egy teljesen kidolgozott rendszert akartak megtanítani nekem és az nem jött be. Nem 

voltam és nem is vagyok képes kizárólag külső szempontok alapján megszervezni a tevékenységemet, 

az életemet és a munkámat, hiszen akkor könyvelőnek mentem volna. 

 De az sem volt jó, hogy az idő kifolyt a kezemből, ezért kénytelen voltam kitalálni egy 

működő megoldást. Direkt nem rendszert írtam, mert ennek pont az a lényege, hogy nem  rendszer. 

Viszont jól kezeli az értékesítői munkára jellemző váratlanságokat és megszakításokat. 

 Annyi az egész, hogy keresd meg azt a pár dolgot a munkádban, ami igazán fontos a siker 

vagy eredményesség szempontjából, döntsd el, hogy naponta mennyit és mit kell megtenned 

belőle és tedd meg, anélkül, hogy érdekelne, lesz-e eredménye vagy nem? 

 Például:  

 Értékesítőként a legfontosabb az új ügyféljelöltekkel való kapcsolatfelvétel. 

 Mit csinál a legtöbb kolléga? Utál telefonálni, ezért folyamatosan halogatja és telefonálás 

közben is hatalmas az ellenállása. Ezért kampányszerűen telefonál  és főleg akkor, amikor 

bekövetkezik a havi zárás és sürgősen kötnie kellene valamit. 

 Ha nem így akarsz működni,  akkor döntsd el, mennyit telefonálsz minden munkanap. Ez ne 

legyen túl nagy szám. Mondjuk 10 hívás. Zavard le a nap elején, de NE tűzd ki célnak, hogy mi legyen 

az eredménye! Tehát ne addig telefonálj, amíg 3 tárgyalásod nem lesz belőle, hanem a 10 megtett 

hívás legyen a cél. 

 Szemben azzal a kollégával, aki már előre tart a délutáni telefonálástól, te a kezedben tartod 

a kontrollt. Tudod mit és mennyit kell csinálnod. Kereted ad a napodnak. Kiegyensúlyozottabb leszel. 

 S egy hónap múlva, amíg az alkalomszerűen telefonáló kollégának lesz összesen 60-80 hívása, 

amelyeket nehezen hozott össze, neked lesz 200 hívásod, legalább kétszer annyi tárgyalásod, 

lényegesen több ajánlásod és folyamatosan lendületben maradsz, nem kell hetente egyszer 

összekaparnod magad és újra elkezdeni a munkát. 

 Az egész kulcsa az, hogy az adott napi munkádtól nem vársz el különösebb eredményt! Nem 

várod el, hogy teljesen sikeres legyen - csak arra törekszel, hogy megcsináld. Ahogy rendszeresen 

elvégzed, úgyis fejlődni fogsz benne és a rendszeresség meg fogja hozni az eredményeket. 

http://ertekesitestamogatas.blog.hu/2017/01/26/miert_nem_teszem_meg_azt_amit_meg_kellene_tennem
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 Ezzel leveszed magadról a tökéletességre való törekvés érzelmi terhét, eltünteted a rossz 

kedvedből fakadó negatív elvárásaid ( Úgysem ad senki időpontot) és elég csak koncentrálnod, hogy 

a napi penzum meglegyen.  

 Főleg a kezdőknél az egyik gyakori probléma az, hogy meghallgatják valamelyik rutinos és 

sikeres szupersztár előadását és saját maguk felé is ugyanolyan elvárásokkal vannak. Így a munka 

folyamatos kudarc, hiszen nem megy úgy, ahogy szeretnék és ez vezet a fokozatos 

elkedvetlenedéshez és a motiváció elvesztéséhez. 

 Ha ezt a módszert használod, könnyebb elkezdened dolgozni is, hiszen nem kell azonnal 

eredményt elérned, ezért nekifoghatsz 'csak úgy' és majd ahogy bevonódsz a munkádba, úgy visz 

magával a lendületed. 

 A könyvem írását is így csinálom és fényesen bevált! Napi egy oldalt tűztem ki célul, nem 

törődve azzal, hogy milyen lesz a minősége - azt majd később javítom. Így írási rutint szereztem. Nem 

kellett a remekműre meg  az ihletre várnom, hanem készül a könyv és egyre jobb lesz. A témák is 

folyamatosan jutnak eszembe, nem kell az üres papír előtt üldögélnem, csak könnyedén írnom. 

 Ha beleszólnál a könyvem írásába, amelyet a fogyasztóknak szóló személyes értékesítésről 

írok (B2C), akkor küldj témajavaslatot, írd meg, mi az, amiről szívesen olvasnál, mi az, ami problémát, 

nehézséget okoz a munkádban! 
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5. - Pénz vagy bátorság? 

 

 Még a húszas éveim elején történt, amikor teljesen kezdőként nagyon kellett volna egy 

eladás. Egy akkor még viszonylag sokba kerülő gyógyászati segédeszközt forgalmaztam.  Az ügyfél, 

akihez bejutottam, egy üzletember volt, sokkal tapasztaltabb, mint én. Rögtön azzal kezdte, hogy ez 

az ár sok és mennyit tudok engedni. Én persze csak a jutalékom terhére akciózhattam és az lett a 

vége, hogy kemény 1.000.- Ft-ot kerestem.  

 Nálad is hatással van a pénzügyi helyzeted arra, hogy milyen magabiztosan tárgyalsz. 

Értékesítőként és tárgyalóként is. 

 Ha van pénzed, akkor sokkal magabiztosabb leszel, mert azt is megteheted, hogy 

megállapodás nélkül bármikor felállj. Így nem tudják felmosni veled a padlót. Nem tudnak 

elfogadtatni olyan feltételeket, amelyeket csak azért fogadsz el, mert nagyon kell a megállapodás. 

 Vannak olyan cégek, amelyek rendszeresen visszaélnek azzal, hogy az ügyfélnek szüksége van 

a pénzre. Például a használtcikk kereskedők az eladóiknak nagyon alacsony árakat szoktak ajánlani, 

mert tudják, hogy nagyon kell a nekik pénz. 

 Nem ennyire nyilvánvalóan ezt a módszert több, értékesítőket toborzó cég is használja.  Vagy 

úgy, hogy az értékesítőkre terhelik az állandó költségeiket (pl. irodabérleti díj formájában) vagy a 

belépést megelőző képzésért fizetni kell és cserébe a "nagy pénzzel" kecsegtetnek. Egyes cégeknél 

ilyen a kaució, amit vagy visszaadnak kilépéskor, vagy nem. 

 Ökölszabályként én azt mondom, ha valahol a lehetőségért cserébe előre kell fizetni, akkor az 

minimum gyanús. Érdemes végiggondolnod, hogy mi történik a pénzzel ,milyen értéket kapsz érte és 

a cégnek mi lehet a valódi érdeke? A készülő könyvemben lesz egy fejezet a cégválasztás 

szempontjairól, ott részletesebben írok majd erről a témáról. 

 A tárgyalás során azért veszélyes, ha a partner tudja vagy sejti azt, hogy nagyon kell a pénz, 

mert olyan erős ütőkártyát kap a kezébe, amellyel sok mindent elérhet. Árengedményt, 

többletszolgáltatást, visszatérítést a jutalékodból, bármit. 

 Ez a kényszer  nagyon kiszolgáltatottá tehet a tárgyalás során. Ez arra is igaz, ha nem a pénz, 

de valami más miatt feltétlenül meg kell kötnöd a megállapodást. 

 Ezért van az, ha nincs szükséged a megállapodás megkötésére vagy legalább ennek a látszatát 

tudod kelteni, eredményesebb leszel. 

 De mit tegyél, ha nincs pénzed? 

 Két dolog  javítja a tárgyalási pozíciód: a lehetőségek teremtése és a bátorságod. 

 A lehetőségek teremtése azt jelenti, hogy ha csak egy ügyfeled van, akivel megállapodás előtt 

állsz, akkor szinte bármit megtehet veled. Ha három ügyfeled van, akkor,  ha egy kiesik, marad még  

két eladásra jutó bevétel, ezért mindhárom ügyféllel szemben sokkal jobb a pozíciód. 
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 A bátorságod  abban segít, hogy a rossz anyagi helyzeted ellenére is merd vállalni a nemet 

mondás kockázatát. Ekkor tudod, milyen határt húzol a tárgyalópartnerednek és nem engeded, hogy 

átlépje azt. Itt azért kell bátornak lenned, mert megeshet, hogy pénz nélkül maradsz. 

 Úgy tudod növelni, ha a tárgyalás előtt elemzed mindkettőtök tárgyalási pozícióját és akkor 

pontosan tudni fogod, hol vannak az ő gyenge pontjai. Erről az elemzésről útmutatót találsz a blogon, 

itt, a 4. pontban: 

http://ertekesitestamogatas.blog.hu/2017/01/15/targyalas_nehez_emberekkel_de_hogyan . 

 Így akkor is magabiztosan fogsz tárgyalni és eladni, ha éppen kevés a pénzed. 
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6. - Miért nincs önbizalmad, ha a saját cuccod árulod? 

 

 2009-ben, amikor elkezdtem a saját szolgáltatásom árulni, olyan új helyzettel szembesültem, 

amelyre nem készített fel az addigi értékesítői képzésem. Addig olyan termékeket és szolgáltatásokat 

forgalmaztam, amelyeket valaki más fejlesztett és ott nem voltak ezzel kapcsolatban problémáim.

 Ha más cuccát árulod, akkor legalább a termék adott. Persze bosszantó lehet, hogy az 

ügyfelek nem ezt akarják, hanem azt, kellene egy új funkció és egyébként is túl drága. De ezzel nem 

neked kell foglalkoznod. A cég dönti el, hogy változtat-e valamit a terméken vagy nem. 

 Amikor a sajátot értékesíted, akkor te vagy a termékfejlesztő is egyben és ebből a 

szempontból ez nem szerencsés - így meg fogod kapni a nemvevők visszajelzéseit. Azok a nemvevők, 

akik nem vásárolnak tőled, de a véleményüket szívesen megosztják és azt is, hogy mit kellene még 

tudnia a cuccodnak. 

 Ehhez kapcsolódik még a bizonytalanságod, főleg kezdőként, mert teljesen természetes, hogy 

bizonytalan vagy abban, jó-e a termék, kell-e a piacon és mit igényelnek a vevők? Ezért ki is vagy 

éhezve a visszajelzésekre.  

 Ezért önmagában nem az a baj, hogy visszajelzést kérsz az emberektől, hanem az, ahogyan 

kezeled. 

 A legtöbb ember nem tud visszajelzést adni és át sem gondolják igazán azt, amit mondanak. 

Ezért olyan nagy érték a jó visszajelzés. (Lásd e tréning harmadik leckéjét). Hanem a kedvük szerint 

mondanak valamit, amit igazán meg sem tudnak indokolni. 

 Például: ez drága! Ebben csak az nincsen benne, hogy neki drága, mert nincsen pénze? Vagy 

töviről hegyire ismeri a piacot és ezért gondolja, hogy drága? Ezt nem is fogja elmondani, és ha 

rákérdezel, akkor a legtöbb ember azt még kipréseli magából, hogy "Így érzem", de nem tudja 

megindokolni. 

Ha valamit hiányol belőle, akkor meg azt kell eldöntened, hogy ez csak az ő személyes igénye 

vagy a piac nagy része azt igényli? 

 Amikor mindenkitől, akivel tárgyalsz konzekvensen visszajelzést kérsz (vagy gyűjtöd a 

kifogásokat), akkor csak a negatívumokat fogod hallani a cuccodról és egyre kevésbé fogsz hinni 

benne. 

 De hogyan csináld, hogy mégis szerezz visszajelzéseket, de ne rombold le velük az 

önbizalmadat? 

 Az alapja a vállalkozói gondolkodásmód. Nekem ezt volt a legnehezebb megtanulnom, mert 

ez pontosan szembemegy az értékesítői gondolkodásmóddal. Az a különbség a kettő között, hogy az 

értékesítő személyes kapcsolatokban, egy emberre szabott termékben, egy vevő igényeinek 

kielégítésében gondolkodik. A vállalkozó pedig piacban és piaci szegmensekben. 

 Ez azt jelenti, hogy ha Kovács úrnak el akarok adni valamit értékesítőként, akkor felmérem az 

ő igényeit és azokat próbálom meg kielégíteni. Vállalkozóként viszont nem Kovács úrnak gyártok, 
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hanem egy olyan ügyfélszegmensnek, amelynek összesített igényei vannak és Kovács úr is 

beletartozik. 

 Ezért, mivel összesítet az igény, Kovács úr személyes igényeit nem fedi le 100%-ban, de nem 

is csak neki akarok eladni.  

 Így értékesítőként, amikor én vagyok a vállalkozó is, elengedhetem azt az elvárásomat, hogy 

Kovács úrnak 100%-osan megfeleljen a cuccom. 

 Ha ez megvan, akkor teheted a következőket: 

1. A saját cuccot eleve valamilyen célcsoportnak fejleszd ki. Vagy a piaci ismereteid alapján, vagy 

végezz piackutatást. Ha ezt rendesen megcsinálod, akkor biztos lehetsz abban, hogy a cuccod elég jó. 

2. Ne végezz előzetes tesztelést: ne kérdezz meg embereket arról, hogy megvenné-e és mennyiért? 

Nem mondanak igazat, ők sem ismerik a saját elvárásaikat. Én csináltam ilyet, végigtelefonáltam a 

célpiac tagjait. Tetszett nekik az ötlet, de eladás nem volt belőle. 

3. Előzetes tesztelés helyett próbáld meg eladni és a beszélgetés során derítsd ki, hogy miért vette 

meg vagy mi a vétel akadálya. NE fogadd el az egy szavas válaszokat, hanem tisztázó kérdésekkel 

menj utána, pontosan mit akar vele mondani. 

4. Válogasd ki a releváns véleményeket! Ezt úgy teheted meg, hogy a helyszínen megkérdezed az 

ügyféltől, hogy ha ez és ez a változás lenne, megvenné-e? Ha igent mond, kérj tőle előleget, akkor 

derül ki, tényleg fizetne-e érte. Ha nem, akkor csak kifogást mondott megint. 

A releváns vélemények kiválogatásának másik módja az, ha nem veszed figyelembe azokat a 

véleményeket, amelyek az adott személyhez kötődnek. Pl. ha nekem kerül sokba, akkor nekem nincs 

pénzem rá és ez nem a termék hibája. 

5. Mindig kérdezd meg, mi tetszik benne! Így olyan előnyöket találhatsz, amire nem is gondoltál. 

Kaphatsz elismerő véleményeket és referenciákat. S ami a legfontosabb: emeli az önbizalmadat és 

jobban fogsz hinni a saját cuccodban! 

 

7. - A vevői kifogások önbizalom romboló hatásának kivédése 

 

 A nap végén, éppen egy fiatal párral tárgyaltam. Prezentáltam nekik a megoldást arra, hogy 

tudnák megoldani a jövőben előttük álló pénzügyi problémákat. Ők érdeklődve hallgatták. Én kicsit 

izgulva kimondtam az árat: "S mindez havonta 40.000.- Ft befektetést jelent." Aztán elhallgattam, 

ahogy kell és vártam, mi fog történni. Összenéztek és ennyit mondtak: "Hát jó. Rendben van." Utána 

már töltöttük is ki a papírokat és megkötöttük a szerződést. 

 Ez volt a fordulópont: megtudtam, hogy tényleg lehetséges kifogások nélkül értékesíteni! 

Most megtanítalak rá téged is. 
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 Biztosan tanultad már te is, hogy az ügyfelek kifogásai a vételi szándék jelei - és ezért 

örömmel kell fogadni, hiszen, ha nem lennének, akkor vételi szándék sem lenne. 

 Ez nem így van. Én azt tapasztaltam, hogy a vételi szándékot nem a légből kapott kifogások 

jelzik, hanem az ellenvetések és a körülmények egy része. Ezek azok, amelyekre az ügyfél 

problémaként tekint, neked meg akadályt jelentenek, ami az ügyfél és a vétel között áll. Így - a 

hagyományos kifogáskezeléssel szemben - a te szereped is megváltozik. Segítőként és tanácsadóként 

tekint rád az ügyfél, te lehetsz az, aki hozzásegíti őt a vágyait beteljesítő termékhez vagy 

szolgáltatáshoz. 

 Ahhoz, hogy ez így legyen, másképpen kell foglalkoznod a kifogásokkal. A legtöbb értékesítési 

tréningen azt tanítják, hogy kezeld és utána térj vissza az eladásra. 

 Sokkal jobb ,ha úgy értékesítesz, hogy az ügyfelednek nem is lesznek kifogásai! Azért , mert 

akkor nem történik meg, hogy a végén harcolni kezdesz az üzletért, feszültség keletkezik köztetek és 

az ügyfél úgy érzi, hogy nyomás alatt tartod - a kötés érdekében. 

 Így inkább ellenáll és nem lesz üzlet. (Egy cikkem az ellenállásról: 

http://ertekesitestamogatas.blog.hu/2017/01/26/miert_nem_teszem_meg_azt_amit_meg_kellene_t

ennem ) 

 De hogyan lehet elérni, hogy az ügyfelednek ne legyenek kifogásai? 

 Értékesítési forgatókönyvvel és a kifogások ismeretével. 

 Alapszabály, hogy az ügyfelek nem mindig azt mondják, amit gondolnak vagy éreznek. Sőt, 

nem is mindig tudják, mi alapján döntenek vagy nem döntenek valamilyen termék vagy szolgáltatás 

mellett. 

 Ezek lehetnek olyan dolgok, amelyek nem is tűnnek nyilvánvalónak - de ettől még mégis 

hatnak: például a bolt előtt dohányzó eladók látványa a vevők egy részét elriasztja, inkább be sem 

mennek.  (Ezeket a dolgokat hívják igazságpillanatoknak.) 

 Nézd meg, hogy milyen előfeltételei vannak az értékesítésnek. Például ha tv-előfizetést 

árulsz, előfeltétele, hogy legyen tv-je. Olyan ügyfélnek, aki már ennek sem felel meg, ne is próbálj 

értékesíteni, mert nem lesz belőle üzlet. 

 Aztán  gondold végig, hogy mi történik az ügyféljelölttel, min megy keresztül. Mi az, ami 

lerombolja a beléd és a cégbe vetett bizalmát. A bizalom - a második leckében leírtak mellett - azért 

is fontos, mert csak akkor fog az ügyfél őszintén beszélni veled és elmondani az ellenvetéseit, ha bízik 

benned. Ha nem, akkor arra sem érdemesít, hogy elmondja, mi a baj, inkább mond egy kifogást (pl. 

már nem aktuális). Ezt nem fogod tudni kezelni, mert a bizalom hiánya az oka. Ezt csak megelőzni 

tudod: bizalomépítő lépésekkel és aktív figyeléssel. 

 Utána azt derítsd ki, szerinted milyen információra van szüksége az ügyféljelöltnek arra, hogy 

dönteni tudjon. Ezeket add meg neki a beszélgetés során. Természetesen ügyfele válogatja, hogy ki 

mennyi infóra vágyik, ezt neked kell felmérned. Ha túl sokat adsz, elriasztod és el fogod szalasztani a 

lehetőséget az üzlet megkötésére. 

http://ertekesitestamogatas.blog.hu/2017/01/26/miert_nem_teszem_meg_azt_amit_meg_kellene_tennem
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 Végül: minden termék magában hordoz néhány kifogást. Ha sokba kerül, akkor nincs rá 

pénze. Ha olcsó, akkor biztos silány. Ha sokat tud, akkor a funkciók egy része biztosan felesleges. Ha 

keveset, akkor pont az nem tudja, ami kellene. S így tovább. Ezekre tudsz készülni, akár az 

értékesítési forgatókönyv prezentációs részében, amikor elmondod az ügyféljelöltnek, hogy miért 

ilyen a termék, akár akkor, amikor kifogásként felhozza. 

 Ha így kezeled a kifogásokat és személyre szabott ajánlatot kap az ügyfél, olyan is gyakran 

meg fog esni, hogy nem lesznek kifogásai és ellenvetései - könnyen és kényelmesen értékesíthetsz. 

 


