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Esettanulmány – hogyan kötöttem telefonon, új ügyféllel 3 db, 2.351.242.- Ft 

értékű szerződést? 

 

 

 

Azzal, hogy ezt az esettanulmányt elolvasod, nem biztos, hogy te is fogsz ilyen értékben 

szerződéseket kötni. 

Vagy azért, mert semmit sem valósítasz meg belőle, csak elolvasod és lemented későbbi 

felhasználásra, ami soha nem jön el. 

Vagy azért, mert egyszerűen nem olyan az üzleti modelled, hogy képes legyél rá, 

akármennyire szeretnéd.  

De ez nem jelenti azt, hogy nem tudod felhasználni. A telefonos és a személyes 

értékesítéshez való skilleket megtanulhatod belőle. 

Jó lenne, ha nyitottan olvasnád. Van két általános kifogás. Az egyik az, hogy az én ügyfeleim 

nem ilyenek. De, ilyenek. Csak eddig nem így kezelted őket, ezért nem tapasztaltad meg. A 

másik kifogás az, hogy az én üzletem nem ilyen. De, az is olyan, mert emberek vásárolnak 

tőled, akik ugyanígy működnek. 
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Mik a kötés keretei? 

 

Van egy főleg növénybiztosításokkal foglalkozó alkusz cég, neki végzek – szoros 

együttműködésben – tartós értékesítésfejlesztési tanácsadást. Ez a munka elég sok feladatot 

magában foglal (email-ek és cikkek írása, Active Campaign automatizmusok fejlesztése, 

ügyfélkapcsolatok felvétele, stb.). Ezért vannak olyan időszakok, amikor a cég központi 

telefonszáma át van irányítva az én telefonomra és fogadom a bejövő hívásokat. 

Ennek az az értelme, hogy ténylegesen megismerem az ügyfeleket, a problémáikat, 

kifogásaikat és jellemző kérdéseiket, így olyan információkat szerzek meg, amelyek a 

cégvezetőnek sem mindig állnak rendelkezésére. 

És ezek a szerződések is így születtek, hogy betelefonált egy ügyfél, hogy növénybiztosítást 

akar kötni. 

A tanulmány pedig arról szól, milyen eszközökkel lehet elérni, hogy az érdeklődő leadből 

kötés szülessen. 

 

Mi kell ahhoz, hogy milliós értékű szerződések szülessenek? – az alapok 

 

 A legfontosabb az, hogy olyan iparágban dolgozz, ahol a valóságban általában vannak ilyen 

szerződések. Ezt azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, mert sok értékesítő alapul veszi a 

szupersztárok teljesítményét és azokhoz méri magát. 

Például, ha ingatlanozol egy vidéki kisvárosban, ahol 15-20M-s ingatlanok kelnek el 

általában és 2,5% a jutalékod, akkor a milliós jutalékhoz havonta legalább két értékesítést 

kell produkálnod. És amikor egy budapesti ingatlanos oktatóanyagát olvasod, hogyan 

keresett 3M Ft-ot egy hónapban, akkor ne felejtsd el, hogy ő ezt 40-60M-s ingatlanokkal 

csinálta meg és te nem azon a pályán játszol. 

A másik ilyen példa az, amikor egy „Maxold ki a katádat” guru beígéri neked a havi 1M-t, de 

te meg személyi edző vagy nyelvtanár vagy 3.000.- Ft körüli óradíjjal, akkor havi 333 órát kell 

dolgoznod az 1M-s bevételért, ami napi 16 órát jelent kb. 

Tehát sok esetben nem reális, hogy ennyi pénzt keressél.  

Az én esetemben ez reális, mert a növénybiztosítások díja a 15.000.-res minimáldíjtól a több 

milliós, akár tízmilliós díjig terjed, tehát lehet ilyen szerződéseket kötni. A kb. 800e-s díj nem 

számít különösebben nagynak, bár az átlagdíjnál magasabb. 
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Ezért az első kérdés az, hogy neked reálisak az ilyen értékű szerződések? 

Ha nem, és szeretnél magasabb bevételt, akkor a termék- vagy szolgáltatás struktúrádon kell 

dolgoznod, úgy kell átalakítanod, hogy legalább elvileg lehetőséged legyen ilyen 

szerződésekre vagy bevételre– és utána el kell adni.  

 

A másik alapja a telefonos értékesítésnek a megfelelő értékesítéstámogató rendszer. 

 

Ezt iparága válogatja, hogy milyen kell, de ne várd el magadtól, hogy mindent tudjál fejből. 

Az én esetemben ez egy online működő növénybiztosítás díjkalkulátor, amelyben lehet 

variálni a díjat, vannak benne a növényekhez átlagos hozamok és piaci árak.  

Ez azért fontos, mert az értékesítő sem tudhat mindent és gyakran az ügyfél sem tudja. Volt 

olyan ügyfél, aki nem tudta megmondani, hogy egy hektáron hány tonna lucernája terem és 

mennyiért veszik át tőle. Viszont ez a biztosítási összeg meghatározásához elengedhetetlen 

és ilyenkor a kalkulátor javaslatait tudjuk figyelembe venni. 

Te milyen rendszert tudsz használni vagy fejleszteni, ami segít a szerződések megkötésében? 

Ennek a rendszernek a kötési folyamat alapján kell működnie és úgy, hogy könnyen lehessen 

benne változtatni azokat az adatokat, amelyek alapján az ajánlattétel történik, mert úgy 

lehet a beszélgetés folyamán megtalálni a legjobb ajánlatot az ügyfélnek. 

 

Végül, a harmadik alapja az értékesítésnek az elérhetőséged 

 

Ez azt jelenti, hogy legyenek olyan felületeid, amelyen keresztül a leendő ügyfél kapcsolatba 

tud lépni veled. Ez megint teljesen egyértelműnek tűnik, de a valóságban gyakran nincs így! 

Próbáld ki, próbálj meg egy olyan iparágban, ahol nincsenek kapcsolataid, időpontot 

egyeztetni, ajánlatot kérni, stb. Fognak érni érdekes meglepetések! 

Én például három éve könyvelőt kerestem Szekszárdon és a neten. És alig találtam 

honlapokat, összesen egy honlapon volt, ajánlatkérő űrlap és email-címek is csak elvétve. 

Arra emlékszem, hogy az űrlapon írtam és nem hívtak vissza és a többiek sem válaszoltak az 

emailere. Így ajánlás útján lett könyvelőm. 
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Pozitív példa: van egy értékesítési szövegírással foglalkozó weboldalam. Egy éve élesítettem 

és azóta nem tudtam vele foglalkozni, kapacitás hiánya miatt. És mégis jött be rajta 

ajánlatkérés, csak a létezése miatt és már annyit kerestem vele csak így, hogy kb. 10 évi 

fenntartási költségét fedezte. És talán majd a későbbiekben lesz energián és időm foglalkozni 

is vele. 

Te elérhető vagy legalább az elszánt ügyfelek számára? 

 

Ha megvannak az alapok, Te következel – a hozzáállásod 

 

A legfontosabb, hogy késznek kell lenned az eladásra. 

Ez azt jelenti, hogy mindannyian befásulunk, ahogy egyre több ügyféllel találkozunk. Sok 

ígéretes ügyféljelölt lép vissza, van, amikor érthetetlen módon. Sok vásárlásra még nem kész 

érdeklődő van, sokan maguk sem tudják, mit akarnak. És ahogy kapcsolatba kerülünk az ilyen 

emberekkel, hajlamossá válunk általánosítani. Hogy mindenki ilyen, úgysem lesz belőle vevő, 

stb. 

És fogy a lelkesedés, fogy a rugalmasság és a hit abban, hogy az adott megkeresésből üzlet 

lesz. 

Ez természetes folyamat, ezért nem óriási hiba – de az ügyfelekhez a profi úgy áll hozzá, hogy 

valamit szeretne, különben nem hívott volna, vagy nem lenne ott. És azt érdemes kideríteni, 

hogy mit szeretne és lehet-e ebből üzlet most vagy később? Tehát a nyitott hozzáállásod 

fontos. 

Ezt neked kell kiderítened, értékesítőként. Jól felmérve az igényeit (az igényfelmérésről itt 

egy cikkem: https://ertekesitestamogatas.hu/sikeres-eladas-kulcsa-az-igenyfelmeres/ ), látni 

fogod, hogy mi várható. 

De tekintsd vevőnek elsőre, feltételezd róla, hogy vásárolni akar! 

A másik, ami az értékesítést gátolja a te igényeid. Például eldöntöd, hogy péntek van, 

éppen zárni akarsz és bejön egy ügyfél. Te már mennél. Ha ilyenkor érezteted vele a 

türelmetlenséged vagy elküldöd, hogy jöjjön vissza hétfőn, akkor nem biztos, hogy vásárol 

vagy visszajön. De ha rászánod az időt és figyelmet és legalább felméred az igényeit, amelyek 

alapján minősíteni tudod, akkor vagy azonnal el tudsz neki adni, vagy tudod, hogy mit 

kockáztatsz azzal, ha megkéred, hogy folytassátok hétfőn. 

 

https://ertekesitestamogatas.hu/sikeres-eladas-kulcsa-az-igenyfelmeres/
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Az én esetemben szóról szóra ez történt. Pénteken már be akartam fejezni a munkát és az 

ügyfél kb. akkor telefonált. És az igényfelmérés során kiderült, hogy ő most akarja, ezért 

rászántam a plusz másfél órát és végigmentem vele a kötési folyamaton, hogy ne kelljen 

várnia hétfőig, mert nem biztos, hogy várt volna. 

Végül, az eladásra való készenlétben a céljaid is befolyásolnak. Nem mindegy, hogy 

valójában mennyit akarsz keresni és hol tartasz benne. Ha már közel jársz a céljaidhoz, akkor 

hajlamosabb vagy elengedni az ügyfelet, főleg, ha még kényelmetlenséggel is jár (péntek 

délután például vagy nehéz ember az ügyfél). 

Volt egy kutatás, amely ezt az elméletet be is bizonyította: a New Yorkban, esőben fellépő 

taxihiány okait vizsgálták. Elvileg azt várnánk, hogy több a taxi, mert nagyobb a kereslet. De 

a valóság más: esőben eltűnnek a taxik. És a kutatásnak az lett az eredménye, hogy azért, 

mert a new yorki taxisofőrök 12 órás műszakokban dolgoznak és általában az a céljuk, hogy 

egy műszakban megkeressék a taxi bérleti díjának dupláját. És amikor esik, nagyobb a 

kereslet, tehát gyorsabban megkeresik a pénzt és hamarabb hazamennek. (Forrás: Oliver 

Burkeman: Túladagolt boldogság – A pozitív gondolkodás mellékhatásai Libri, 2016). 

Tehát e részben leírtak azt jelentik, hogy legyél tudatában a saját hozzáállásodat befolyásoló 

fontosabb tényezőknek, mert ellened is dolgozhatnak. 

Ha ez megvan, jönnek a szükséges telefonos technikák és skillek! 

 

A szükséges telefonos technikák és skillek 

 

Telefonban azért nehezebb értékesíteni, mert csak a hangod van jelen, amit mondasz és 

ahogy mondod. Hiányzik a testbeszéd, a tekintet és a kommunikáció sok fontos összetevője. 

Ezért máshogy érdemes, mintha személyesen találkoznátok. 

Ezek a legfontosabb szempontok: 

1. Legyen értékesítési folyamat, amin végigviszed. 

2. Nincs kötött szövegkönyv. Ez nem egy időpontegyeztető hívás, amelyet előre megírsz 

a kifogáskezeléssel együtt, hanem beszélgetés. Ezért csak a folyamat ad támpontot 

ahhoz, merre vidd a beszélgetést. 

3. Tudatosan kezeld a hangszíned és a hangsúlyodat. Még véletlenül se legyél támadó 

vagy ellenkező. Ezt úgy lehet megoldani, hogy még amikor visszakérdezel vagy 

kifogást kezelsz, akkor leviszed a hangsúlyt a mondat végén és kicsit elnyújtod az 

utolsó szót. Akkor a másik fél nem fogja támadásnak venni és nagyobb eséllyel fog 

együttműködni. 
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4. Ehhez kapcsolódik a nyitott kérdések használata. Olyan kérdéseket tegyél fel, 

amelyek arra sarkallják, hogy beszéljen magáról, az igényeiről, a vágyairól, az 

ellenvetéseiről, stb. Ilyen kérdés például: „Mik a szándékai idén a 

növénybiztosítással?” És akkor el fogja mondani, hogy mennyire akar kötni, milyen 

tapasztalatai vannak, mit hallott róla – és te ennek ismeretében tudod kezelni a 

kifogásait és megoldásokat tudsz javasolni és kialakul egy párbeszéd. 

Ez azért is fontos, mert sok ember nehezen viseli, amikor egy szövegkönyv alapján 

felhívják és meg sem hallják azt, amit mondani akar. Például, amikor a bankom felhív 

azzal, hogy ajánlanak hitelkártyát, arra a válaszomra nincsen felkészítve a 

telemarketinges, hogy én nem gondolom, hogy nekem jó termék lenne a hitelkártya, 

mert könnyen elkölteném a pénzt, ezért tartok tőle. És akkor megszakad a 

beszélgetés, mert ő nincs benne emberként a kommunikációnkban, csak „droidként” 

működik, a szövegkönyv alapján és nem tud egyenrangú partnerként belépni a 

beszélgetésbe. Persze nem is ezt várják el tőle, de ez most mindegy. 

Összefoglalva: élő, egyenrangú és támogató emberként légy jelen a telefonban, aki nyitott 

arra, hogy meghallgassa a másikat és olyan megoldást ajánljon neki, ami neki jó és 

elfogadható. Ezt megérzik az ügyfelek és gyakran még kifejezik hálájukat is a jó bánásmódért. 

 

Az ár kezelése 

 

Az ár kezelése attól függ, hogy mennyi mozgástered van.  

Ha nincs, akkor nehezebb a dolgod, mert ha sokallja, nem tudsz mit csinálni. Erre megoldás 

lehet a downsell, amikor valami olcsóbb terméket vagy szolgáltatást eladsz neki, ami azért 

elég jó neki, bár nem annyira, mint amit az igényfelmérés alapján ajánlanál. 

Ha van mozgástered, akkor az ár elhangzása után kérdezed meg, hogy tetszik az ár? Vagy 

elfogadható-e? Egy újabb nyitott kérdés. És akkor elmondja a kifogásait, a helyzetét és bele 

lehet bocsátkozni egy ár- és szolgáltatás alkuba. Vagy csak áralkuba, ha a termék megengedi. 

Mert pl. a növénybiztosításnál van egy ún. kármentességi kedvezmény, ami 0-30% 

alapesetben és ez adható. Így elég nagy mozgástér van arra, hogy engedményt adjak, ha kéri 

az ügyfél. 

A másik szempont az ár kezelésénél – és főleg bonyolult termékeknél vagy szolgáltatásoknál 

– az, hogy ne zavard össze az ügyfelet! Ha van egy csomó tényező, ami meghatározza az árat, 

akkor az csak zavaró, ha minden apró bigyó árát felsorolod és neki mindenben választani 

kell. Ilyenkor mondj egy végső árat – és nem biztos, hogy az a tökéletes és legjobb ár. De ha 

megveszi azon, akkor jó neki. 
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Hiszen – és ezt tartsd szem előtt – a legtöbb ügyfél nem csak az ár alapján dönt. Szempont 

még a személyes kapcsolat az értékesítővel, a megszokás, a szolgáltatások és így tovább. 

Ezért ne szűkítsd le te sem a tárgyalást az árra. 

 

Adj el többet! 

 

Mindig tarts szem előtt, hogy az ügyfél környezetében több vásárlód is lehet. Kérj ajánlást, 

kérdezd meg, kinek lenne szüksége rá még? Ezért lett itt is 3 db szerződés egy helyett. 

 

Remélem, tudtam segíteni neked az értékesítési problémái megoldásában vagy ismereid 

bővítésében! 

Ha jobban megismernél, a honlapom a https://ertekesitestamogatas.hu. Itt olvashatod a 

blogomat, illetve megveheted a könyvem és nyújtok értékesítésfejlesztési tanácsadást is. 

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

következő munkanapon válaszolok rá. 

https://ertekesitestamogatas.hu/
mailto:imre@ertekesitestamogatas.hu

