
Láss bele egy értékesítési szövegíró agyába! - Minta a teljes jegyzetből 
Tulok Imre, 2020 

www.ertekesitestamogatas.hu 
 

Aztán jöttek az alcímek 

 

Az alcímeknek az a funkciója, hogy ha az olvasó elolvassa a főcímet és az alcímeket, akkor legyen 

fogalma arról, hogy mit ajánlok. A másik funkciójuk az, hogy felkeltsék a figyelmet, hogy érdemes 

elolvasni a bekezdést. 

Ennek itt a jegyzete: 

(Az eredeti jegyzet fekete, a megjegyzéseimet és kommentárjaimat pirossal írtam.) 

___________________________________________________________________________ 

Beszédből bevétel 

Könyv: "111 etikus értékesítési és ügyfélszerzési technika" - A "könyv" szó azért van ott, hogy rögtön 

tudja, miről van szó. Az idézőjel pedig növeli a hatékonyságot, ez egy tanult best practice, senki nem 

tudja, miért működik. 

Van még egy ilyen best practice: ha megnyitod a landingot, akkor látod, hogy a böngésző címsorában 

van egy (1)-es. Ez növeli a figyelmet, olyan, mintha dolga lenne az oldallal.  

 

Így néz ki a böngészőben, ha több fül van megnyitva. Vonzza a figyelmet. 

A magyar piacon, valódi ügyfelekkel tesztelt, egyszerű és működő értékesítési technikák, amelyekkel 

hatékonyabbá teheted az értékesítésed. 

Végül is ez lett a legfontosabb ígéret. 

Érdekel - GOMB, ez vezeti, hogy merre menjen tovább. 

______________________________________________Hajtás - Eddig látszik görgetés nélkül a 

képernyő, ez a landing legfontosabb része. 

 

" Azért szeretem, mert látszik, hogy ízig vérig a terepről, ízig vérig magyar viszonyokból íródott, nem 

amerikai adaptáció. Vannak benne olyan dolgok, amelyek mindig adnak egy löketet." 

Szilágyi László - www.nyiregyhaza.center - bizalomépítő elem, MAGYAR céges referencia. 

A 0. lépés az értékesítésed fejlesztésében 

Ha már voltál egy-két konferencián, (online) tréningen, vannak oktatási anyagaid és még mindig nem 

tudod hogyan kezdjél hozzá vagy még mindig nem jönnek a kívánt eredmények, azért van, mert nem 
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tetted meg a 0. lépést az értékesítésed fejlesztésében. Nem sajátítottad el az értékesítői 

gondolkodásmódot, amely mindennek az alapja és amely eszközfüggetlen.  

Problématudat. Megmutatom, hogy ismerem a problémáit és empatizálok vele, illetve erre adom 

majd a megoldást. 

Például nem attól fogsz többet eladni, ha megismered mondjuk a Facebook hirdetési rendszerének 

kezelését és a hirdetések típusait (bár kell hozzá), hanem attól, ha megtanulod, hogyan kell eladni, 

legyen az Facebook, email vagy személyes találkozás. 

A megoldás előkészítése, illetve rövid ismertetése plusz pozícionálás, hogy miben vagyok más, mint a 

versenytársak. 

Az értékesítés a legnehezebb dolgok egyike 

Ha nem így lenne, nem fizetnék annyira jól a TOP-értékesítőket és nem vallana vele kudarcot a 

kezdők 80-90%-a.  

Szerencsére tanulható. Ha veszed a fáradtságot és energiát teszel bele, akkor nem biztos, hogy zseni 

leszel, de egy magas szintre eljuthatsz. 

Értékesítési érv, ezért tanuld meg a könyvemből. 

Gyorsan tanulhatsz 

Most nincs idő arra, hogy egy újabb rendszert bevezessél és valamit teljesen a nulláról kezdjél. A 

meglévő eszközeidet, tudásodat kell gyorsan felturbózni . 

Ez halvány utalás a vírushelyzetre és arra, hogy a vevők gyors, instant eredményeket akarnak. És hogy 

én ki tudom szolgálni a könyvvel, nem kell előtte egy két hetes online tréningen végigrágni magát. 

ezért vannak technikák, hogy ne kelljen az egész könyvet kiolvasni, hanem már ma el tudd kezdeni 

használni 

Ez azért van benne, mert az tényleges probléma, hogy sokan megveszik, de nem olvassák el, nem 

végzik el az online tréninget. És egyben kezeli azt a kifogást, hogy "a múltkor is megvettem egy online 

tréninget és még el sem kezdtem. És nem is fogom, akkor ezt minek vegyem meg?" 

Ezért írtam meg úgy, ahogy megírtam: 111 technika, amit már ma használhatsz stb. 

Így nem lesz újabb ki nem olvasott könyved a polcodon - Ez egy haszonérv és arra is hat, hogy ezt 

nem fogja potyára megvenni. 

 

Ha kezdő vagy, megtanítja az értékesítői gondolkodásmód és szemlélet alapjait 

Lehet, hogy eddig még sosem kellett értékesítened, de most fontossá vált: ebből a könyvből 

megtudod, hogyan gondolkodnak az értékesítők, milyen az értékesítési szemlélet és mik azok a hibák, 

amit a nem-értékesítők elkövetnek. 
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Hogy magára ismerjen, mint kezdő. Célcsoport, neki szól. 

Ez cégvezetőként is fontos lehet: megismered, hogyan gondolkodnak az értékesítők (a tieid is) és 

könnyebben meg fogod találni velük a hangot. 

Hogy magára ismerjen, mint cégvezető. Célcsoport, neki szól. 

Konkrétumhegyek: 131 példa, sztori és hiba - az gazdagon illusztrálva a gyakorlattal, hogy - bárhol 

is dolgozol - magadra tudd vonatkoztatni 

csak annyi elmélet, amennyi muszáj. 131 példa, sztori, elkövetett hibáim - így nemcsak egy újabb 

könyvet olvasol el az értékesítésről, hanem rögzülni is fog és a megfelelő pillanatban eszedbe fog 

jutni. 

Bullshitmentes 

Az online értékesítésben is használható Hogy magára ismerjen, mint online-ba átmenő, illetve 

webshopja van. Célcsoport, neki szól. 

Ha nincs gyakorlatod ajánlatadásban és az értékesítési szövegek megírásában kapaszkodót és 

vezérfonalat ad ahhoz, milyen szemlélettel írd meg a szövegeidet.  

A könyv konkrét előnye és a célcsoport vágya. 

Miről írj, miről beszélj, hogy az érdeklődő vásároljon is! 

Hogyan lesz vevőm, aki fizet? Ez az örök kérdés és erre ez a megoldás. 

Megtanít bizalmat építeni 

Ez minden értékesítés alapja - és ezt hanyagolják el a leginkább. A könyvben 18 tippet kapsz arra, 

hogyan ismerd meg az ügyfeleidet és hogyan építs bizalmat - akár a legnehezebb ügyféllel is, van, 

amikor pillanatok alatt 

Valós probléma valós megoldása és konkrétum a 18 tipp. 

"Ez a szakma teljesen jó, csak ne lennének ügyfelek" (Ismeretlen értékesítő) 

Megtanít ajánlatot adni úgy, hogy nagy eséllyel elfogadják 

Erre vágyik a vevő. 

Tanácsadásaimon azt látom, hogy van, amikor kiküldenek egy prospektust és az az ajánlat.  

Konkrétum és ebben magára ismerhet. Plusz szakértői státusz építése: "Tanácsadásaimon". 

Olvass bele - nem árulok zsákbamacskát - A vásárlás kockázatát csökkentő elem. 

___________________________________________________________________________ 

Negyedik jegyzet vége 



Láss bele egy értékesítési szövegíró agyába! - Minta a teljes jegyzetből 
Tulok Imre, 2020 

www.ertekesitestamogatas.hu 
 

Itt éred el a teljes ajánlatom, amelynek részei: 

 111 etikus értékesítési technika könyv 

 Szövegírási gyorstalpaló könyv 

 Melegen ajánlott hideghívás online kurzus 

 Láss bele egy értékesítési szövegíró agyába - jegyzetek kommentárokkal. Egy teljes landing 

oldal elkészítésének folyamata 

 Szövegírói munkamódszerek - hogyan dolgozom 

https://ertekesitestamogatas.hu/lp/ertekesitesfejlesztesi-csomag-olvasoimnak/ 

https://ertekesitestamogatas.hu/lp/ertekesitesfejlesztesi-csomag-olvasoimnak/

