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Szia, köszönöm, hogy letöltötted az anyagomat! 

Tulok Imre vagyok, az Értékesítéstámogatás vezető tanácsadója. 

Rólam a https://ertekesitestamogatas.hu/rolam címen olvashatsz bővebben. 

Remélem, tudok vele segíteni neked, hogy tisztábban lásd azt a problémádat, 

amellyel kapcsolatban fontolgatsz egy konzultációt. 

 

Miben segít ez az anyag? 

 

Ebben az anyagban ahhoz adok segítséget neked, hogy jobban meg tudd 

fogalmazni a problémádat, el tudd dönteni, hogy milyen irányba menjél tovább 

illetve lásd, hogy mikor érdemes bármilyen tanácsadóhoz fordulnod . 

Nem pótolja az élő beszélgetést.  

Ennek az egyik oka az, hogy amikor csak egyedül gondolkozunk egy komplex 

problémán, nem tudunk elszakadni magunktól, nem vagyunk képesek 

nézőpontot váltani – vagy csak korlátozott mértékben. Ez azt jelenti, hogy 

mindenki a saját érzelmeinek és tapasztalatainak foglya, ezért amit én 

meglátok, te nem látod meg. És fordítva is igaz ez. Ráadásul, minél erősebb 

érzelmek kapcsolódnak a kérdéshez vagy problémához, annál inkább így van ez. 

A másik oka az, hogy mindannyiunknak vannak  vakfoltjaink.  

A vakfolt személyiségünk azon része, amely saját magunk számára ismeretlen, 

mások számára viszont ismert.  Hogy miért, az a mi szempontunkból mindegy, 

de a lenti Wikipédia-szócikkben többet is olvashatsz róla. 

A következő oldalon található ábrát is onnan vettem: 

 

https://ertekesitestamogatas.hu/rolam
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(Készítette: Vince - A feltöltő saját munkája, Közkincs, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105516254 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Johari-ablak ) 

 

Ez a problémamegoldás szempontjából azt jelenti, hogy a „vak” részt nem 

látjuk. Ezért kell valaki, aki rámutat. Nem árt, ha ez a valaki képzett segítő, mert 

akkor azt is megtanulta, hogyan figyeljen oda teljesen a másikra. Ezért nem 

olyan jók tanácsadásra a barátok vagy ismerősök, mert ők valószínűleg nem 

tanulták és nem gyakorolják az aktív figyelést, illetve az érdekeik és az érzelmi 

teherbírásuk megakadályozhatják őket abban, hogy a te érdekedet nézzék, 

illetve valóban téged lássanak meg. 

Az érdeke akkor akadályozza meg a nem profi tanácsadót, ha mondjuk őt is 

érinti a döntésed. Pl. valaki egy új üzletágba akar belevágni és megkérdezi a 

párját. Előfordulhat, hogy a pár veszélyesnek érzi a témát, mert pl. tart attól, 

hogy ha sikeres lesz a kérdező, akkor függetlenebbé válik tőle és ezért otthagyja 

őt. Emiatt – akár tudattalanul – le fogja beszélni a tervéről, mert az számára 

veszélyes. (Ez magyarázza azt, hogy amikor valaki sikeressé válik és hirtelen 

elkezd sokkal több pénzt keresni, a párja nyíltan ellene fordul,  vagy szavakban 

ugyan támogatja, de tettekben nem.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Johari-ablak
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Ez persze nem azt jelenti, ha mondjuk egy tervednek az egész családra hatással 

lévő anyagi vagy bármilyen következményei lehetnek, akkor ne beszéld meg a 

pároddal. De beszéld meg profi tanácsadóval is, aki az üzleti oldalában 

felkészültebb, mint a párod és semleges is. 

Az érzelmi teherbírás hiányára egy másik példa: egyszer beszéltem egy 

barátommal, aki a feleségemet is ismerte. És csak annyit mondtam neki, hogy 

jól összevesztünk. Erre ő elkezdte hárítani a témát, mert nem bírta érzelmileg 

kezelni. Ez tőle elfogadható volt, mert nem segítőként fordultam hozzá, de ha 

tanácsot kérek, vagy segítséget valamilyen döntésben, akkor nem tudott volna 

segíteni, mert nem bírta el még említés szintjén sem a konfliktust. 

Ezért érdemes szakemberhez fordulni komoly problémákkal, mert nincsenek 

ilyen nyilvánvaló hátrányai. 

A másik előnye a tanácsadóval való beszélgetésnek az, hogy amikor beszélünk 

valaki mással, máshogy fogalmazzuk meg a gondolatainkat. Kénytelenek 

vagyunk magyarázni, érthetően elmondani – elmondani a feltételezéseinket, a 

részleteket, a körülményeket. Emiatt sokkal világosabban fogjuk látni a 

problémát.  

Ahogy Popper Péter mondta: „Gyakran azért beszélek valamiről, mert 

szeretném tudni, hogy valójában mit gondolok róla.” 

Ezért, ha a most következő kérdések megválaszolása után is kétségeid vannak, 

fordulj hozzám! Nálam a tanácsadás mindkét oldalát megkapod: szociális 

munkás diplomám van, tehát szakemberként tudlak meghallgatni, illetve több, 

mint húsz éves üzleti tapasztalatom, sok helyzetet, problémát láttam már, sok 

ügyfelemmel konzultáltam vagy vittem végig tanácsadási folyamatot, így 

valószínűleg neked is tudok segíteni. 

Tehát, ha konzultálni szeretnél, kattints ide:  

https://ertekesitestamogatas.hu/ertekesitesi-konzultacio-skype-on/ 

 

 

https://ertekesitestamogatas.hu/ertekesitesi-konzultacio-skype-on/
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A kérdések 

 

Minden helyzetre nem lehet írásos anyagot készíteni, ezért ezt úgy írtam meg, 

hogy az eddigi klienseim által feltett témákat hoztam be. Tehát, ha a kérdésed 

nincs benne, keress meg! 

 

A kérdések négy fő témája 

 

Négy fő téma köré gyűjtöttem össze a kérdéseket: értékesítés, marketing, pénz 

és vállalkozói önismeret. 

Az első kettő alapvető.  

Peter Drucker szerint „Mivel a vállalat fő célja a fogyasztóteremtés és 

megtartás, ezért két alapvető funkciója van – a marketing és az innováció. A 

marketing fő funkciója a fogyasztók megszerzése és megtartása nyereségesen. 

Mindig is szükség lesz értékesítésre, de a marketing célja az, hogy az eladást 

feleslegessé tegye.”  

Kérdés, mit értett ebből az eladás feleslegessé tételén Drucker: de olyan 

értelemben igaza van, hogy egy megfelelő értékesítési szöveggel lehet 

értékesíteni személyes jelenlét nélkül. Ezért a marketing és az értékesítés 

közötti határvonal időnként megszűnt vagy a két szó jelentése összecsúszott, 

de én külön kezelem. 

A pénz(hez való viszony) és a vállalkozói önismeret pedig azért fontos, mert 

amíg nem egy rendszer irányítja a céget, hanem egy vezető vagy egyszemélyes 

a vállalkozás, addig komoly hatással van a vállalkozás működésére és 

eredményeire a cégvezető vagy vállalkozó személye, az ő vakfoltjai, az ő 

félelmei, úgy általában a működése.  
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Így simán lehet, hogy nem a vállalkozás vagy az értékesítés működik nem 

megfelelően, hanem a vállalkozó. Ezen önismerettel és személyes fejlődéssel 

lehet segíteni, ha más területet akar fejleszteni, nem lesz tartós a fejlődés, mert 

máshol van a nem megfelelő működés. 

Vágjunk is bele! 

 

Használati utasítás 

 

Ezek nem kőbe vésett kérdések, biztos, hogy nem mindegyik vonatkozik a 

helyzetedre. De azért olvasd el mindegyiket, hátha inspirál a fejlődésre. Ha 

nem, nyugodtan hagyd figyelmen kívül! 

Keress egy nyugodt helyet és az sem baj, ha nem egyszerre akarod az összes 

kérdést megválaszolni, hanem hagyod, hogy a kérdések dolgozzanak benned. 

Később, esetleg pont, amikor valami teljesen mást csinálsz, beugrik majd a 

válasz. 

Ahogy írtam, 28+2 kérdés szerepel az anyagban. 

Ebből az első kettő a problémád megfogalmazására vonatkozik, a többi 28 

pedig a már említett négy területre. 
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Mi a problémád? 

Fogalmazd meg egy mondatban, mi a problémád? Mit kérdeznél 

tőlem? 

 

Állítólag a Toyota használta először az 5 miért módszerét. Amikor a problémát 

megfogalmazod, utána tedd fel ötször azt a kérdést, hogy „De miééééért?!?” 

Például: 

Nem élek meg a vállalkozásomból. 

Miért? 

Mert nincs elég bevételem. 

Miért? 

Mert nincs elég vevőm. 

Miért? 

Mert kevesen jönnek be az üzletembe / látják a honlapomat. 

Miért? 

Mert nem tudnak róla. 

Miért? 

Mert nem hirdetek. – ez a probléma megoldása a külső szinten. Viszont lehet 

továbblépni: 

Miért? 

Mert nem hiszek a hirdetésben. – itt lehet önismereti jellegű útra terelni, pl. egy 

kliensem azért nem hirdetett a FB-on, mert – alaptalanul – tartott tőle, hogy 

neki úgysem fog sikerülni. És úgyis letiltja a hirdetési fiókját a FB. Mindezt azért, 

mert azt tartotta magáról, hogy eleve kudarc minden dolog, amibe belefog. És 

ezek után ezzel a felismeréssel lehetett dolgozni tovább. 
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Miért? 

Mert egyszer próbáltam és nem hozott vevőt. 

Miért? 

??? 

És akkor itt lehet beszélni arról, hogy kinek, milyen szöveggel, mit hirdetett – és 

utána értékesítési/marketing problémának felfogva kezelni ezt a helyzetet. 

 

Próbáld meg kívülről nézni a kérdésed vagy problémád: ha könyv 

vagy film lenne, milyen címet adnál neki? 

 

A cím sokat elárul arról, hogy milyen érzelmeid kapcsolódnak a kérdésedhez 

(Nem mindegy, hogy „Zuhanás a semmibe” vagy „Meghódítom az Északi-

Sarkot!”). Felfedezhetsz olyan szempontokat, amelyeket belülről nem láttál 

meg. 

„“A legutóbbi beszélgetésben is volt három kérdésed, amin sokat gondolkodtam 

… Na, ez megint olyan forintos mondat, amit már jóval korábban meg kellett 

volna kapnom.” (Kiss Csaba, Colorinpress)” 
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Marketinggel kapcsolatos kérdések 

 

Mi a vállalkozásod ígérete/értékajánlata a leendő vevők számára? Van-e 

egyáltalán? 

Az ígéret vagy értékajánlat nem feltétlenül az, amivel foglalkozol. Hanem az az 

előny vagy haszon, amit a terméked vagy szolgáltatásod az ügyfeleid számára 

nyújt. 

Értékajánlat: egy lakótelepi kisbolt fő értékajánlata nem az, hogy 999.- Ft a 

parizer. Hanem az idő- és energia-megtakarítás: amikor a vevőnek semmi kedve 

nincs elautózni a hipermarketbe és két órát eltölteni azzal, hogy bevásároljon, 

akkor megy a kisboltba. Így könnyen és gyorsan hozzájut az alapvető 

élelmiszerekhez. Ez még környezetbarát is, mert nem kell autóba ülnie. És az 

eladók megismerik őt, emberként kezelik.  

Ez a bolt tulajdonosa számára azért fontos, mert így nem kell versenyeznie 

árakkal egy multival szemben (ezért több a haszon), hanem olyat ad, amit a 

multi amúgy sem tud. Így nem egy pályán játszanak. (Megjegyzem, fontos, 

hogy az eladók kedvesek legyenek és tényleg megismerjék a visszatérő vevőt, 

különben oda a jó kapcsolat.) 

 

Ígéret például: Szöveg, ami elad. Ez a főcím szerepel az értékesítési 

szövegírással foglalkozó honlapom főoldalán (https://ertekesitesiszoveg.hu). Ez 

abban különbözik az értékajánlattól, hogy egyszerűbb. Az olvasó képzeli hozzá, 

hogy neki miért lenne jó, ha szöveggel tudna eladni. 

Ha az ígéret/értékajánlat nincs meg, akkor nehéz dolgod lesz, mert nem fogsz 

tudni kitűnni a tömegből. Nehezen tudsz hirdetni és kevesen fognak emlékezni 

rád. 

 

 

 

https://ertekesitesiszoveg.hu/
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Hiteles vagy-e abban, amit ígérsz? Vagy legalább annak tűnsz? 

Ha nem, akkor nem meglepő, hogy alig vásárolnak tőled. 

 

Ott állsz-e a vállalkozás mögött, annak arcaként? 

Az emberek emberektől szeretnek vásárolni, tehát ha nincs pár szó és fénykép 

rólad a honlapodon vagy bárhol, akkor vevőket fogsz veszíteni és nehezebben 

fogod kiépíteni a bizalmat is. 

Egyébként ez még a nagy cégeknél is igaz: amikor banki call centeresekkel 

dolgoztam, ott is beszéltek olyan ügyfélről, aki azt kérte, hogy egy hibáért a 

bank kérjen tőle bocsánatot. És amikor a call centeres kolléga elnézést kért, 

elfogadta. Pedig a bank nem képes bocsánatot kérni valójában, mert nem 

ember. 

 

Méred-e a különböző marketing aktivitások eredményét vagy egyéb más 

fontos KPI-okat? 

A KPI azt jelenti, hogy Key Performance Indicator, tehát kulcs 

teljesítménymutató. 

Egyáltalán léteznek-e ilyenek nálad? 

Például nem mindegy, hogy ezren látják havonta a honlapod vagy tízezren. 

Vagy naponta felhívsz öt embert vagy húszat.  

Régi üzleti igazság, hogy „az fejlődik, amit mérünk.” Tehát ha fontos dolgokat 

nem mérsz, akkor nem fogod tudni, minek és mennyire kelljen fejlődnie. És azt 

sem, hogy ez hogyan függ össze a bevételeddel.  

Más szempontból is fontos a statisztika: látod azt, hogy milyen teljesítményt 

nyújtottál. És hogy mivel telt el az időd. Tehát, ha mondjuk úgy érezted, hogy 

milyen sokat dolgoztál, de közben három potenciális ügyfelet hívtál fel, akkor az 

nem volt olyan sok. 
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Tudod-e, milyen a legjobb ügyfeled? 

 

Ennek a kérdésnek is könyvtárnyi irodalma van: a lényeg az, ha mindenkinek el 

akarsz adni, mert szerinted mindenkinek jó a terméked/szolgáltatásod, akkor 

senkinek sem fogsz tudni eladni. 

Ezzel szemben, ha tudod, hogy milyen a legjobb ügyfeled, akkor tudod, hol és 

hogyan éred el, mit mondj vagy írj neki, stb. Ezé), ezért nem mindenkinek 

akarsz eladni egy általános szöveggel (erre a legjobb példa: „Komplex 

megoldások gyakori problémákra.” – kitalálod, milyen üzletben láttam?), 

hanem olyan szöveged vagy ajánlatod lesz, ami pont neki szól. 

 

Van-e rendszeres marketingtevékenységed? 

Azaz van-e olyan marketingeszköz, amit használsz, amivel eléred az 

érdeklődőket és ezt rendszeresen teszed-e? 

Nekem például ilyen a blogom, amely folyamatosan (és ingyen) új érdeklődőket 

hoz és a hírlevél is, amit rendszeresen, minden héten kiküldök. De ilyen például 

a FB-hirdetés is. 

 

Vannak-e olyan tartalmaid, amelyeket akár automatikusan megkapnak az 

érdeklődők? 

Ez az anyag ilyen tartalom. Csak egyszer kellett elkészítenem, de cserébe akár 

éveken át hozhat új érdeklődőket, akik igénybe fogják venni valamelyik 

szolgáltatásomat. 

Nem a levegőbe beszélek: a hideghívásos cikkem már 2017 óta benne van az 

első háromban a Google-ban a hideghívás keresőkifejezésre és folyamatosan 

hozza az olvasókat és a vevőket. 
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Értékesítéssel kapcsolatos kérdések 

 

A legjobb tanács, amit kaphatsz: Ha értékesítési problémáid vannak, adj el 

többet!  De hogyan? Válaszolj ezekre a kérdésekre, ott a válasz egy része. 

 

Van-e valamilyen proaktív értékesítési tevékenységed? 

Tehát hirdetsz-e, vannak-e kimenő telefonok, emailek, kampányok, stb.? 

 

Törődsz-e az ügyfélmegtartással? 

Vannak-e olyan ajánlataid, olyan kommunikációd, amelyet a már meglévő 

ügyfeleknek teszel? Ha nem is akarsz újra eladni nekik, kommunikálsz-e velük 

legalább időnként, hogy emlékezzenek rád vagy ajánljanak másnak? 

A statisztikák szerint lényegesen olcsóbb  újra eladni egy régi ügyfélnek, mint 

felhajtani egy újat.  

Emellett, ha van terméklétrád, akkor az ügyfél végig is mehet rajta. (Ilyen 

terméklétra például a blog->könyv->egyszeri tanácsadás->nagy értékű, több 

hónapig tartó értékesítésfejlesztési megbízás.) 

 

Vannak-e upsell ajánlataid? 

Az upsell felülértékesítést jelent. A legismertebb példája: „Nagy krumplival 

adhatom?” Ha valaki vásárol tőled, felajánlod neki a nagy krumplit? A 

statisztikák szerint a vevők 20-30%-a él vele. 
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Vannak-e konzervszövegeid? 

Ezek olyan szövegek, amelyeket minden ügyfélnek ugyanúgy mondasz. A célja 

az, hogy befolyásolja a vevők viselkedését. 

Például volt egy coach ügyfelem, akinek az volt az egyik problémája, hogy 

amikor eljöttek hozzá az ingyenes első alkalomra, akkor nem tudta, hogyan 

hozza szóba azt, hogy később a kliens jöhetne fizetős alkalomra is. 

Én ezt a szöveget javasoltam, hogy az elején mondja el: „Olyan lesz akkor ma ez 

az alkalom, hogy beszélni fogunk az Ön problémájáról, megnézem, milyen 

megoldási lehetőségek vannak rá. Utána, a beszélgetés végén elmondom, hogy 

véleményem szerint érdemes lenne-e egy vagy több alkalommal visszajönnie, 

hogy közösen dolgozzunk. Ön pedig eldönti, hogy szeretne-e folytatást. 

Rendben van így?” 

Ezzel ő rögtön tudta keretezni az első alkalmat és a végén nem volt gond 

szóbahozni a folytatást 

 

Nem túl alacsonyak az áraid? 

Szerintem a magyar vállalkozók nagy része több okból (pl. önbecsülés hiánya, 

szakmai értékének nem ismerete, nem megfelelő marketing, rossz viszony a 

pénzzel) alulárazza magát illetve a termékét vagy a szolgáltatását. 

Te hogy állsz ezzel? Milyenek az áraid? 

 

Van-e terméklétrád? 

Tehát olyan termék- és/vagy szolgáltatássor, amelynek fokain végiglépdelve 

egy ügyfélnek több mindent tudsz eladni? (Egy példát írtam feljebb, az 

ügyfélmegtartásnál.) 
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Vannak-e értékesítési szövegeid, amik akkor is adnak el, amikor nem 

dolgozol? 

Ennek az előnye nyilvánvaló: ha van olyan honlapod, vagy valamilyen közösségi 

oldalad, amin bármikor el tudsz adni szöveggel, akkor úgy is keresel pénzt, 

amikor nem dolgozol. 

És nem kell ennek a fő tevékenységednek lennie. Például van egy fodrász 

ismerősöm, aki forgalmazza a Hajápolás természetes anyagokkal c. könyvet. 

Mégcsak nem is ő írta! És hajat vágni persze nem tud nem-személyesen, de ezt 

a könyvet el tudná adni online. 

(Folytatás a következő oldalon!) 
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Vállalkozói önismeret 

 

El tudod-e különíteni a vállalkozói és privát szerepeidet? 

Amikor vállalkozó leszel, akkor ezzel már nem a régi jó fej X.Y. leszel, hanem fel 

kell venned a vállalkozói szerepet. És a barátaidnak, rokonaidnak magánember 

maradsz a privát életedben, de az ügyfeleknek vállalkozó. 

Ha nem tudod elkülöníteni, akkor, ha mondjuk a hirdetésed alá kommentel 

valaki valami sértőt, személyes sértésnek veszed. Vagy jó fej akarsz lenni és 

indokolatlan árengedményt adsz. Nem húzod meg a határokat az ügyfeleknek 

és megszűnik a magánéleted. És így tovább, a lista majdnem végtelen. 

 

Valóban értékesnek tartod-e, amit csinálsz? (Ez látszik az áraidon?) 

Ha rendben van az értékajánlatod és te is elhiszed, hogy tényleg érték az, amit 

csinálsz, akkor merni fogod megkérni az árát. Ha nem, akkor úgy fogod 

gondolni, hogy „ezt mindenki tudja”, „nem is olyan nagy dolog” – és nem lesz 

elég bevételed.  

 

Arra felé tartasz-e, amit személyesen neked jelent a siker? A saját sikered. 

Tudod-e, hogy neked mit jelent a siker? Túllépve a sok pénz, nagy autó és nagy 

ház témakörén? Mered-e megismerni magad és kijelenteni, hogy pontosan mit 

akarsz és hogyan akarod? Akár mindezt a vállalkozói trendek és a társadalom 

nyomása ellenére? Mered-e vállalni magad előtt legalább, hogy neked mi a 

szíved vágya? 

És a bónuszkérdés: arra visz-e a vállalkozásod? 

Mert ha nem, akkor ez magyarázhatja a motiválatlanságod, azt, hogy nem 

teszel meg mindent, amit kellene, azt, hogy nem fejlődsz és végső soron a rossz 

üzletmenetet is. 
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Tudsz-e magadra vállalkozóként tekinteni?  

Ahogy az egyik kliensem megfogalmazta egy konzultáció alkalmával: 

„Üzletasszony szeretnék lenni.” – Te fel akarod és fel tudod-e venni a 

vállalkozói szerepet? 

Michael Gerber A vállalkozás mítosza c. könyvében leírja, hogy szerinte három 

fő szerepe van egy vállalkozónak: a Vállalkozó, a Menedzser és a Szakember. A 

sikerhez ezt a hármat kell vinned, lehet, hogy a problémáid abból adódnak, 

hogy mondjuk te csak Szakember vagy és nem viszed a többi szerepet. (A könyv 

hasznos, olvasd el, nekem is sokat segített.) 

 

Gondot okoz-e az eladás? Akár saját magadé, akár a 

termékedé/szolgáltatásodé? 

Ez az egyik legfontosabb vállalkozói készség. Ha ez nem megy, akkor vagy zárj 

be, vagy bízz meg valakit. Viszont az sokba fog kerülni. 

 

Mennyire akarsz megfelelni másoknak, illetve a véleményüknek? 

Van-e benned egy egészséges tartás? Mert ha mindenáron meg akarsz felelni 

minden károgónak és mindenkinek, akinek van egy ötlete a vállalkozásoddal, a 

termékeddel, a marketingeddel kapcsolatban, akkor sehová sem fogsz eljutni. 

Ha meg vagy róla győződve, hogy jó, amit akarsz, akkor csináld. Legrosszabb 

esetben a piacon kiderül, hogy nem, de az valódi megmérettetés és levonhatod 

a tanulságokat. De valaki kívülálló véleménye nem számít. 
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Van-e elég részletes jövőképed? 

Tudod-e, hogy mit akarsz elérni a vállalkozásoddal, hogyan szolgálja a tágabb 

céljaidat és hogyan tudod beilleszteni az életedbe? 

Erre fejlődik-e a vállalkozásod és olyan eszközöket használsz-e, amelyek ezt a 

célod segítik? 

Én például azért használok automatizmusokat és azért teszek meg mindent, 

hogy a honlapom „magától” eladjon, mert akkor nem az időmet kell pénzre 

váltanom és ez szolgálja azt a célomat, hogy ne munkával töltsem az életem.  

(Folytatás a következő oldalon!) 
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Pénz és a hozzá való viszony 

 

Van egy bolgár közmondás, így szól: A pénz titka mélyebb a kútnál. És valóban, 

a pénznek van reális, racionális része, de van érzelmi és spirituális oldala is.  

2008-ban részt vettem egy Pénz szemináriumon, ahol két napon keresztül 

dolgoztunk a pénzzel való viszonyunkkal. Itt hangzott el a következő mondat: 

“A pénzt nem lehet izoláltan kezelni, mert ha a pénzzel dolgozunk, akkor benne 

van az egész személyiség, a generációk, a kapcsolatok, a hatalom és a szex.” 

(Dr. Pintér Gábor). Ezért nem lehet a pénzt csak egy szempontból vizsgálni, 

hanem az életed minden területét meg kell nézned vagy fejlesztened kell, ha jól 

akarsz bánni és jóban akarsz lenni a pénzzel. 

Ezek itt az alapok. 

 

Van-e költségvetésed magánemberként? 

Ha nincs, nem tudod, mennyit kell keresned, mikor elég a pénz és egyáltalán 

mire költesz. Vakon repülsz, és azt fogod érezni, hogy mindig kevés a pénz vagy 

túl sok, de vajon hová lett? 

 

Van-e bevételi terved és tudod-e, mire megy el a pénz? 

Ugyanez a kérdés a vállalkozásoddal kapcsolatban is. Megfejelve azzal, hogy az 

adott bevétel reálisan elérhető-e? Mert ha nem, akkor sosem leszel elég pénz 

és csak szenvedni fogsz. 

Nekem volt olyan vállalkozásom, ami azt tudta, hogy nagyon jó másodállás lett 

volna. De én abból akartam megélni és azt nem tudta a piac, nem volt annyi 

vevő. Így sosem kerestem vele elég pénzt. 
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Azt gondolod-e, hogy a pénz minden problémád meg fogja oldani? 

Ez a pénzzel kapcsolatos egyik legelterjedtebb illúzió. Ha ezt gondolod, akkor 

még nem volt igazán sok pénzed. 

A valóság az, hogy nem oldja meg minden problémádat (csak a pénzügyiket 

oldhatja meg), de az is lehet, hogy felerősíti. Ha pedig rosszul kezeled a „sok 

pénzt”, ami bejön, akkor még több problémát okozhat. 

Persze ettől még keressél eleget vagy sokat, de ne számíts arra, hogy az elég 

lesz ahhoz, hogy minden helyére kerüljön az életeden. 

 

Milyen a pénzáramlás a vállalkozásodban? (Nem kevés, hanem bizonytalan és 

vagy később jön) Van-e likvid tartalékod? 

A pénzügyi problémák egyik gyakori fajtája az, amikor a bevétel elég lenne, csak 

későn jön. Ilyenkor folyamatos a pénzhiány és túl sok energiát visznek el a 

pénzügyi problémák. 

Ha ez a baj, akkor fel kell ismerni és ezt kell megoldani, nem azt, hogy több 

legyen a bevétel. 

 

Van-e (nagyjából) automata bevételed? 

Ha nincs, akkor folyamatosan meg kell dolgoznod a pénzért és ez 

kiszolgáltatottá tesz saját magadnak, illetve sosem tudsz élni a 

hatástöbbszörözéssel. 
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Azok a pénzügyi fogatókönyvek vagy tanácsok, amelyek alapján élsz, 

megfelelnek az élethelyzetednek? 

A legtöbb ember két forrásból szerez pénzügyi tanácsot, az egyik a szüleik vagy 

nagyszüleik, a másikak pedig olyan források akik el akarnak adni neki valamit. 

Egyik sem túl szerencsés. 

A szülők vagy nagyszülők azért, mert igaz, hogy a pénzzel való jó bánásmód és 

kapcsolat alapjait át tudják adni a gyereküknek, de általában nem abban az 

élethelyzetben vannak, mint a gyerekük. Ezért fenntartással érdemes fogadni a 

tanácsaikat. Ha pedig eleve nem tudtak jól bánni a pénzzel, akkor nem 

megfelelő mintát adnak át. 

Erre jó példa a nagymamám, aki nagyon jól tudott takarékoskodni. Szó szerint 

milliókat tett félre a nem túl magas nyugdíjából. De ezt úgy érte el, hogy szinte 

minden igényéről lemondott, kb. semmit sem vett magának, szoros 

költségvetést vezetett és mindenből a legolcsóbbat vette. Neki ez működött, 

egyedülálló nyugdíjasként, akinek fix jövedelme van. De nekem ez több 

szempontból sem működhetett volna. Egyrészt 40-50 évvel fiatalabban más 

igényeim voltak, mint neki. És lettek gyerekeim, akikre költeni kellett. És a 

bevételeim szerkezete is más: a vállalkozói bevétel teljesen más típusú, mint a 

fix összegű havi nyugdíj. Ráadásul a kiadási szerkezet is más: az élethelyzetem 

miatt is és azért is, mert a vállalkozás igényel befektetést, ami remélhetőleg 

megtérül. Tehát az ő tanácsai nem vezettek volna mindenben sikerre, mert nem 

rám vonatkoztak. Ő más nyugdíjasoknak tudott volna jó tanácsokat adni. 

Ugyanez igaz arra, amikor kezdő vállalkozók befutott cégvezetők pénzügyi 

titkait akarják ellesni. Teljesen felesleges egyelőre, mert a cél nem az, hogyan 

költsön mondjuk a kezdő vállalkozó havi fél milliót hirdetésre, hanem az, 

hogyan legyen meg az első 50 vevője fillérekből. 
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Mennyire érzelemmentes a viszonyod a pénzzel? 

Mivel a pénz a hétköznapi életben a túlélés eszköze is, ezért az egzisztenciával 

és annak féltésével kapcsolatos érzelmek kapcsolódnak hozzá. Talán olvastál 

már róla, hogy a készpénzes fizetés pontosan a fájdalomérzettel kapcsolat agyi 

területeket aktiválja. (Ez az egyik oka annak, hogy a kereskedők preferálják a 

kártyás fizetést, mert az nem aktiválja ezeket a területeket, tehát könnyebben 

és többet költünk kártyával – és ezért tedd lehetővé, hogy a vevőid kártyával is 

fizethessenek. És ha szeretnéd kézben tartani a vásárlásaid, akkor élj a 

150,000,. Ft-os ingyenes készpénzfelvételi lehetőséggel és ne kártyával fizess.) 

De nemcsak itt jelenik meg ez: van, aki rosszul érzi magát, ha egy bizonyos (rá 

jellemző) összegnél kevesebb van a bankszámláján vagy a pénztárcájában. 

Illetve munkámból adódóan láttam, hogy az átlagosnál nagyobb összegű 

tranzakcióknál (pl. egy ingatlan eladása vagy több milliós hitel felvétele) sok 

ember szorongani kezd, bizonytalanná válik – mert ezek súlyos döntések. 

Ezért is kapcsolódik a pénzhez az irracionalitás: babonák, mindenféle 

elképzelések, ezoterikus tanok és a többi. Túlságosan befolyásolja 

mindannyiunk egzisztenciáját a pénz. 

Erre az a megoldás, ha igyekszel érzelemmentesebb viszonyt kialakítani a 

pénzzel. A saját pénzeddel. Mert akkor reálisabb döntéseket tudsz hozni és 

jobban fogsz bánni a pénzzel. 

 

28+2 kérdés. 

 

Ha ezeknek legalább nagy részére válaszoltál, akkor jobban tisztábban vagy 

önmagad és a vállalkozásod helyzetével, mint az átlag magyar vállalkozó. 

De ez még csak a munka első fele volt.  

A válaszok alapján ki kell találnod, hogyan tovább? Milyen eszközök, szövegek, 

változások szükségesek ahhoz, hogy megoldd a problémáid – és egy olyan 

vállalkozást építsél fel, amely jobb, mint a mostani. 
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 “A konzultáció során Imre olyan nézőpontokra világított rá, melyek eddig is 

előttem voltak,de egyedül nem tudtam őket rendszerbe foglalni. A beszélgetés 

minden perce előremutató és értékes volt.” (Szilágyi László, Nyíregyháza) 

 

Miben segíthetek én? 

 

Beszéljünk! Itt a konzultáció megrendelő oldala: 

https://ertekesitestamogatas.hu/ertekesitesi-konzultacio-skype-on/ 

Az oldalról elérhető két cikk, mire jó még a konzultáció. 

Írok neked értékesítési szöveget: https://ertekesitesiszoveg.hu 

Vannak könyveim: 

 https://ertekesitestamogatas.hu/lp/szovegiras/ - két könyv, a 111 etikus 

értékesítési és ügyfélszerzési technika valamint a Szövegírási gyorstalpaló plusz 

néhány ajándék. 

https://ertekesitestamogatas.hu/lp/kony - egy könyv, a 111 etikus értékesítési 

technika és egy online hideghívás-kurzus a Webuni felületén. 

És persze ott a blog a https://ertekesitestamogatas.hu oldalon, amelyben 

majdnem 100 értékesítési témájú cikkem van. 

Ha kérdésed van, írj az imre@ertekesitestamogatas.hu címre és 24 órán belül, 

vagy a következő munkanapon válaszolok rá. 

 

Még egyszer köszönöm, hogy letöltötted ezt az anyagot és sok sikert kívánok a 

kérdésekre való válaszadáshoz! 
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