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MMeeggoollddááss  aa  kkiissvváállllaallkkoozzáássookk  pprroobblléémmáájjáárraa

A kisvállalkozói marketing nehézségei

N yilván okkal vették kezükbe ezt a könyvet. Csakúgy mint
számtalan kisvállalkozó, szeretnék tudni, hogyan vethet-

nek véget marketinges szenvedéseiknek.
Mindenki hajlamos azt hinni, hogy az ô esete egyedi. „Kérem,

valaki mondja meg, miért megy nekem ilyen nehezen a marke-
ting!” Munkám során több ezer kisvállalkozóval dolgoztam már
együtt, és ez az a kérdés, amit szinte kivétel nélkül valamennyi-
en feltettek nekem. Azért fogtam bele ennek a könyvnek a meg-
írásába, hogy választ adjak erre az általános fohászra.

Nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy megértsük, miért
kínlódnak ilyen sokan a marketinggel. A probléma gyökere ott
keresendô, hogy miért is vágnak bele az emberek egy vállalko-
zásba? A tipikus kisvállalkozás általában azért jön létre, mert va-
laki valamihez ért. Lehet, hogy tudja, hogyan kell adóbevallást
készíteni, összeszerelni valami kütyüt, felszerelni egy mennye-
zeti ventilátort, mûködtetni egy hálózatot, vagy megszervezni
egy esküvôt. De bármihez értsen is a vállalkozó, azt szinte egé-
szen biztosan nem tudja, hogy kell egy ilyen vállalkozást piacra
vinni.

És ez itt az alapprobléma. A legtöbb kisvállalkozó számára a
marketing – legjobb esetben – egy kellemes plusz, vagy – a leg-
rosszabb esetben – valamilyen ismeretlen tudomány, aminek
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a titkait valahol messze, egy elefántcsonttoronyban ôrzik. A kis-
vállalkozások marketingeseinek száján úgy csúszik ki az „egysze-
rûen nem értek a marketinghez” mondat, mint amikor a gimisek
panaszkodnak, hogy nem megy nekik a matek vagy a latin.

De mi van, ha én azt mondom, hogy édes mindegy, a cégünk
mivel foglalkozik, igazából a marketing üzletágban tevékenyke-
dünk? Bizony! Minden vállalkozás egyben marketinges vállalkozás
is. Gondoljunk csak bele! Létezhet-e üzleti vállalkozás anélkül,
hogy elérnénk és vásárlásra ösztönöznénk a vevôinket?

Ezt nem képesek megérteni a kisvállalkozók, és ezért olyan
riasztóan magas azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyek
rövid úton csôdbe mennek. Ha már valaki létrehozta a saját
cégét, akkor talán kezdi érezni, hogy van ebben igazság. Ha
pedig valaki éppen vállalkozása indításán gondolkodik, könyör-
gök, olvassa végig ezt a könyvet, és tanuljon meg mindent, amit
csak lehet a marketingrôl, mielôtt fejest ugrik a mély vízbe! Ha

valaki életképes és növekvô üzletre
vágyik, egyszerûen nem engedheti
meg magának, hogy ne értsen a
marketinghez.

Ha mást nem is tanulunk meg
ebbôl a könyvbôl, tanuljunk meg
legalább annyit: mindannyian mar-
ketingesek vagyunk. A marketing
nemcsak egy részleg a cégen belül,
hanem átfogó szemléletmód, amely
kihat a vállalkozás minden egyes
tevékenységére. Amikor sikerül
végre rátalálni erre a szemlélet-
módra, a céges marketing sokkal,
de sokkal könnyebb lesz.
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HHaa  mmáásstt  nneemm  iiss  ttaannuulluunnkk
mmeegg  eebbbbôôll  aa  kköönnyyvvbbôôll,,  
ttaannuulljjuunnkk  mmeegg  lleeggaalláábbbb

aannnnyyiitt::  mmiinnddaannnnyyiiaann  
mmaarrkkeettiinnggeesseekk  vvaaggyyuunnkk..  
AA  mmaarrkkeettiinngg  nneemmccssaakk  
eeggyy  rréésszzlleegg  aa  ccééggeenn  
bbeellüüll,,  hhaanneemm  ááttffooggóó
sszzeemmlléélleettmmóódd,,  aammeellyy  
kkiihhaatt  aa  vváállllaallkkoozzááss  
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PPOONNTTOOSSAANN  MMII  IISS  AAZZ  AA  MMAARRKKEETTIINNGG??  

A kisvállalkozói marketing fogalma körül részben azért ekkora
a zavar, mert a marketing meghatározását illetôen eleve homá-
lyos és bonyolult megfogalmazásokat adnak az MBA-képzések,
a szemináriumok, a könyvek és egyéb források.

Jó példát találunk erre az egyik kiváló marketinges tankönyv-
ben, a Columbia Enciklopédia elektronikus változatában (The 
Columbia Electronic Encyclopedia):

A közgazdaságtanban a marketing az árutermelés és árucsere
folyamatának azon része, amely a termékek vagy a szolgál-
tatások a gyártótól a vevôhöz történô eljuttatásával foglalko-
zik. Hétköznapi szóhasználatban a marketing az áru terjesz-
tését és eladását jelenti, a terjesztést viszont a mûszaki-gaz-
dasági értelemben vett terjesztésnél tágabban értelmezik. 

Ezzel aztán sokra mentünk, nem igaz?
Ettôl az ember legszívesebben máglyára vetné az egész, régi

termék-, szolgáltatáselosztó és -értékesítô rendszert, ugye? Nem
kell aggódni, nem untatok senkit sem tovább tankönyvekbôl vett
részletekkel!

Kisvállalkozási marketingesként teljesen másfajta definícióra
van szükségünk. Egy olyanra, amely ôszintébb, relevánsabb és
életszerûbb. A kisvállalkozások világában gyakran csak egy igen
vékony és elmosódott vonal húzódik a munka és a magánélet,
a vevô és a vállalkozás, a szenvedély és a fennmaradás között.
Akkor miért fogadnánk el egy olyan meghatározást, amely min-
dent csak még inkább zavarosá tesz? Valójában kisvállalkozói
marketingszemléletünk lehet az egyetlen dolog, amely eloszlat-
hatja ezt a homályt, és segíthet egészen más fényben látnunk
saját cégünket. Ez az, amitôl, ha áthatja valamennyi döntésün-
ket, újra felpezsdülhet vállalkozásunk. 
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Ennek tudatában nézzük a következô kisvállalkozói marke-
tingdefiníciót, mennyire használható:

Marketing az, amikor adott igénnyel vagy problémával rendel-
kezô embereket rávesszük arra, hogy megismerjenek, megked-
veljenek és bízzanak bennünk. 

Ennyire egyszerû.
Briliáns – mondhatnánk –, de ha ez tényleg így van, akkor

miért nem ezt csinálja mindenki? A legtöbb vállalkozó elsôsor-
ban azért nem teszi magáévá ezt a szemléletet, mert teljesen fél-
revezette a marketing legszélesebb körben használt formája: az
indigómarketing. 

BBEEMMUUTTAATTOOMM  AAZZ  IINNDDIIGGOÓ́MMAARRKKEETTIINNGGEETT!!  
LLEEHHEETT,,  HHOOGGYY  IISSMMEERRÔÔSS??  

Amint azt láttuk, a kisvállalkozók általában nem tekintik magu-
kat marketingesnek, és nem is érnek rá ezzel foglalkozni, ám
amikor mégis nekifognak, azt apránként, ad hoc jelleggel teszik,
és marketingtevékenységük lényegében kimerül abban, hogy
lemásolják azt, amirôl úgy látják vagy azt hallják, hogy mások-
nak bevált. Nyilvánvaló szakmai hiányosságaikat úgy igyekeznek
pótolni, hogy példákat keresnek a saját üzletági környezetükben.
Más szóval, azt mûvelik, amit én elôszeretettel nevezek indigó-
marketingnek. Legtöbbször még csak észre sem veszik, hogy ezt
csinálják; egyszerûen csak követik azt a marketinges gyakorla-
tot, ami az adott üzletágban már elfogadott.

Nem hisznek nekem? Tegyünk egy próbát! Üssünk fel bár-
milyen üzleti telefonkönyvet, bármelyik kategóriánál, és nézzük
meg, hogy meg tudjuk-e különböztetni az egyik vállalkozást
a másiktól! Elôfordul, hogy a hirdetések annyira hasonlóak,
hogy egy halom hirdetés közül maguk a vállalkozások tulajdo-
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nosai sem tudnák kiválasztani a sajátjukat, ha a telefonszámot és
a cégnevet letakarnánk.

De mindenki más is így csinálja, nem igaz? „Kell egy LA4-es
formátumú szórólap, hirdetés egy szaknévsorban, és egy honlap,
ami szinte könyörög a látogatónak, hogy kattintson a »Cégünk-
rôl« menüpontra.” Mintha nem akarnánk különcködni. Mert az
emberek még észreveszik, és furcsán néznének ránk.

Az indigómarketinggel számtalan gond van, de az alapvetô
probléma, hogy ez a fajta marketing tisztességtelen. Ahhoz tud-
nám hasonlítani, mint amikor egy tehetséges festô alacsonyabb
mûvészi értékû festményeket hamisít. Egy rossz képnek a máso-
lata is rossz lesz. Ha lemásoljuk valakinek az eredménytelen mar-
ketingmódszereit, a bukás garantált.

Az az igazság, hogy a kisvállalkozások marketingtevékenysége
szinte egyáltalán nincs hatással az emberek többségére, ezért az-
tán egészen biztos, hogy az indigómarketing alkalmazása csak az
eredménytelenséget termeli újra. Gondoljunk arra, hogy leen-
dô ügyfeleink még nem ismernek,
nem kedvelnek minket, vagy még
nem bíznak bennünk! Ezért inkább
lehetôséget kellene keresnünk arra,
hogy elmondhassuk nekik, miben
vagyunk mások, mint a többiek. Az
indigómarketinggel csak azt az ér-
zést erôsítjük, hogy ugyanolyanok
vagyunk, mint mindenki más ezen
a piacon, akikrôl a vevôk talán még
csak nem is hallottak.

Ezzel nem azt akarom mondani,
hogy azok a kisvállalkozók, akik
beleesnek ebbe a csapdába, rossz
emberek lennének. Csak azt mon-
dom, hogy az indigómarketinggel
nem tudják elmondani, hogy való-

AA  ssttrruuccccmmaarrkkeettiinnggeett  aazzookk
aa  kkiissvváállllaallkkoozzóókk  

aallkkaallmmaazzzzáákk,,  aakkiikk  
eeggyysszzeerrûûeenn  nneemm  ttuuddnnaakk

mmiitt  kkeezzddeennii  
aa  mmaarrkkeettiinnggggeell,,  eezzéérrtt  
iinnkkáábbbb  nneemm  ccssiinnáállnnaakk

sseemmmmiitt  ––  hhoommookkbbaa  dduuggjjáákk
aa  ffeejjüükkeett  ééss  

rreemméénnyykkeeddnneekk..  TTaalláánn
mmoonnddaannoomm  sseemm  kkeellll,,  
hhooggyy  eezz  mmeennnnyyiirree  

eerreeddmméénnyyeess..
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jában milyen csodálatos értékeket kínálnak, és ez bizony nagy
kár. Borzasztó látni, hogy ilyen marketingszemlélet miatt
naponta tûnnek el a süllyesztôben teljesen ismeretlenül olyan
cégek, amelyek valami jót hozhattak volna ebbe a világba.
A marketingnek az lenne a lényege, hogy a zseniket a világ elé
tárjuk.

Érdemes külön megjegyezni, hogy volt szerencsém egy másik
típusú kisvállalkozói marketinghez is, amit úgy hívok, strucc-
marketing. Ezt azok a kisvállalkozók alkalmazzák, akik egysze-
rûen nem tudnak mit kezdeni a marketinggel, ezért inkább nem
csinálnak semmit – homokba dugják a fejüket és reménykednek.
Talán mondanom sem kell, hogy ez mennyire eredményes. Ha
valaki magára ismert, húzza ki a fejét a homokból, üdv a fedél-
zeten, és élvezze az utazást!

AA  SSZZIIGGSSZZAALLAAGGMMAARRKKEETTIINNGG  MMIINNTT  AALLTTEERRNNAATTÍÍVVAA  ––  
MMEENNNNYYIIRREE  „„MMEEGGRRAAGGAADDOÓ́””  AA  MMAARRKKEETTIINNGGÜÜNNKK??  

Még anno, a húszas éveim közepe táján, amikor kisvállalkozói
marketing oktatásával és tanácsadással foglalkoztam, megtalál-
tam a tökéletes hasonlatot a saját marketingszemléletemre. Bár-
melyik szakit megkérdezhetjük, mind azt fogja mondani, hogy
a szerszámos ládájában a leghasznosabb eszköz a szigszalag,
anélkül egy lépést se tenne. És ez elgondolkodtatott. Rájöttem,
hogy a kisvállalkozói marketing esetében az a legfontosabb, hogy
egyszerû, olcsó és mindig bevethetô legyen, s nyújtson hatékony
megoldást egy sor problémára. Igen, a jó öreg, megbízható szig-
szalag a sokoldalúság és a hatékonyság jelképévé vált, amely
szembeszáll azzal, amit manapság sokan marketing címszó alatt
mûvelnek. Az összes kisvállalkozó, akik mellett valaha tanács-
adóként dolgoztam, magáévá tette ezt a hasonlatot, amely gyö-
keresen megváltoztatta saját marketingrendszerükrôl kialakított
elképzelésüket.
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A szigszalagot mindenki ismeri, kedveli, és megbízik benne,
mert bevált. De nem a színe vagy a csomagolása miatt szeret-
jük, hanem azért, mert „megragadó”. A mi marketingünk is meg-
ragadhatja leendô ügyfeleink fejét és vevôink szívét. Ez a könyv
éppen arról szól, hogy a marketing olyan, mint a szigszalag:
minél több rétegben visszük fel, annál jobban ragad.

Summa summarum, a szigszalagmarketing egy kulcsrakész
rendszer kisvállalkozások számára. Olyan marketing, ami minden
helyzetben „megragadó”. 

Ebbôl a könyvbôl megtanulhatjuk, hogyan alkalmazzuk az
újonnan megismert marketingdefiníciót a saját kisvállalkozá-
sunkra, és megtudhatjuk, micsoda ereje van a szigszalagmarke-
tingnek, ha alkalmazzuk.

Azok a kisvállalkozók, akik a szigszalagmarketing rendszerét
használják, azt mondják: a marketing az, amikor adott igénnyel
vagy problémával rendelkezô embereket rávesszük arra, hogy
megismerjenek, megkedveljenek minket, bízzanak bennünk, és
forduljanak hozzánk. A legtöbb kisvállalkozó számára álmai
netovábbja, hogy egy leendô ügyfél felvegye a telefont, és fel-
keresse. Hányszor mondtuk már el magunkban, hogy „csak talál-
koznék egy potenciális ügyféllel, szinte biztos, hogy üzletet köt-
nénk”? Csakis egy teljes körûen mûködô szigszalagmarketing-
rendszerrel érhetjük el, hogy egyre több potenciális ügyfelünk
váljon tényleges vevônkké.

A szigszalagmarketing módszeres alkalmazásával tehát a mar-
keting kifejezés jelentése kibôvül, és már egy átfogó szemlélet-
módot foglal magában: marketing az, amikor adott igénnyel
vagy problémával rendelkezô embereket rávesszük arra, hogy
megismerjenek, megkedveljenek minket, bízzanak bennünk,
üzleteljenek velünk és ajánljanak minket másoknak is, akiknek
ugyanolyan igényük vagy problémájuk van.

Ebben rejlik egy már bevált rendszer valódi értéke: minden
alkalommal borítékolja a sikert. És még sikeresebbé tesz.
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A szigszalagmarketinghez szükség van arra az alapvetô szem-
léletváltásra, amire már utaltam korábban. Muszáj elfogadnunk,
hogy a cégünk valójában egy marketinges cég. Amikor igazi
szigszalagmarketingessé válunk, attól kezdve egy profi marke-
tingszakember szemével kezdünk nézni mindenkit, és mindazt,
ami a cégben történik: a kapcsolatfelvételt az új ügyfelekkel,
a csapattagokat, a beérkezô e-maileket. Ezeknek a tevékenysé-
geknek a rendszerezésével arra is rájövünk, hogy jó marketing-
gel tovább növelhetô az öt kulcselem: egyre többen ismerik és
kedvelik a cégünket, egyre többen bíznak bennünk, egyre többen
fordulnak hozzánk, és egyre többen ajánlanak másoknak.

AA  SSZZIIGGSSZZAALLAAGGMMAARRKKEETTIINNGG--RREENNDDSSZZEERR

Ebben a könyvben minden benne van, amit a módszerrôl tudni
kell – gyakorlati részletek, példák és feladatok segítik, hogy a
fogalmak és stratégiák jól érthetôk legyenek. Minden egyes
kulcselem passzol a többihez, és együtt egy komplett rendszert
alkotnak, de majd látni fogjuk, ahogy már sokan mások is felis-
merték, hogy akár egyetlen elem vagy stratégia alkalmazása is
elegendô lehet az üzlet elômozdításához.

A könyv I. részében megismerkedünk az alapokkal, és mar-
ketingdefiníciónk elsô három elemére – ismerjenek, kedveljenek
és bízzanak bennünk – összpontosítunk. Meglátjuk, hogyan lehet
beazonosítani/felismerni az ideális ügyfelet, majd hogyan tudjuk
hozzá eljuttatni marketingkommunikációnk központi üzenetét.
A következô lépésben megvizsgáljuk, hogyan fejleszthetünk
olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyekkel az ügyfél-
kapcsolatok minden szintjén elérhetjük az ügyfeleket. Végül
pedig megnézzük, hogyan állíthatunk össze olyan marketing-
anyagokat, amelyek tömegével vonzzák az új ügyfeleket, miköz-
ben a meglévôket is használhatjuk. Az I. rész utolsó szakaszában
pedig bemutatom, hogyan vonhatjuk be az egész csapatot a szig-
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szalagozásba. Mindezzel vállalkozásunk egy igazán „megragadó”
marketingre tehet szert. Ezután már képesek leszünk megismer-
tetni és megkedveltetni vállalkozásunkat a piaccal, és bizalmat
ébreszteni magunk iránt.

A könyv II. része marketingdefiníciónk elsô három elemére
építve (ismerjenek, kedveljenek és bízzanak bennünk) mutatja
be, hogyan egészíthetjük ki szigszalagmarketing-rendszerünket
két további lényeges elemmel (forduljanak hozzánk és ajánljanak
másoknak). Megnézzük, hogyan építhetünk fel egy hatékony
rendszert ebbôl a „megragadó” módszerbôl. Ehhez elôször is azt
kell végiggondolnunk, hogyan hirdessünk úgy, hogy az valós
eredményeket hozzon. Megvizsgáljuk, hogyan vonhatjuk ma-
gunkra a sajtó figyelmét és hogyan szerezhetünk szakértôi
státust. Majd megtanuljuk, hogyan építhetünk fel egy oktató-
rendszert, amellyel potenciális ügyfeleinket eredményesebben
változtathatjuk vevôkké. Végül pedig megnézzük, hogyan ala-
kíthatunk ki egy bôvülô, módszeres referencia-mechanizmust,
és hogyan automatizálhatjuk mindezt a legmodernebb mûszaki
eszközök segítségével.

A könyv III. részébôl kiderül, hogyan indíthatjuk be a siker-
szériát, vagyis hogyan találhatunk rá arra, ami tényleg beválik, és
mit tegyünk annak érdekében, hogy a jövôben erre alapozzuk marke-
tingtevékenységünket. Az ún. marketingmérce (marketing gauge)
segítségével nyomon követhetjük és irányíthatjuk majd a meg-
tett erôfeszítéseket. Arról is szó lesz, hogy – költségvetés és
ütemterv segítségével – hogyan tarthatjuk magunkat fegyelme-
zetten a terveinkhez. Végül pedig azt tanuljuk meg, hogy mind-
ezt hogyan kelthetjük életre a marketing-pillanatkép segítségé-
vel. Ez egy olyan kép lesz, amin mindig ott szeretnénk lenni!

Ne feledjük, a szigszalagmarketing egy tanulási folyamat! Eb-
ben a könyvben megismerkedhetünk néhány nagyon hathatós
koncepcióval, és találkozhatunk a reklám, a direkt levél2, az aján-
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lások, a PR3, a stratégiai partnerség, a targetálás4, a pozicioná-
lás5, az online marketing, a reklámszövegírás, a blogolás, a szó-
noklás, az írás, az újságcikkek, a kuponok, a promóciók, az érté-
kesítés-elôkészítés, az ügyfélszolgálat, az értékesítés és az e-mail
marketing használatával és hasznosításával kapcsolatos különle-
ges megoldásokkal.

De, mindenekelôtt, ez a könyv azzal a céllal jött létre, hogy
ez legyen az elsô lépés az élethosszig tartó tanulás, növekedés
és siker útján a marketing új világában. Ahogy egymás után
vesszük sorra az egyes fejezeteket, látni fogjuk, hogy ezek több-
nyire egymásra épülnek. Biztosan találkozunk majd „ma ezt kell
megtennem” típusú információmorzsákkal is. Célszerû azonban
kétféle módon olvasni ezt a könyvet: (1) alkalmanként üssük fel,
és keressünk benne azonnal bevethetô tippeket és stratégiákat,
és (2) legalább egyszer olvassuk végig (legyen a kezünk ügyében
toll és jegyzettömb) azzal a szándékkal, hogy létrehozhassunk
egy teljes, integrált szigszalagmarketing-rendszert.
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3 A szerzô a PR-nek csupán egy részterületére, az értékesítést elôkészítô mé-
diakapcsolat-szervezésre összpontosít. A PR-eszköztárról teljes körû átte-
kintést ad a Magyar Public Relations Szövetség honlapja: www.mprsz.hu.
(A szerk.)

4 Targetálás (célzás) azt szolgálja, hogy marketingüzenetét a vállalat a lehe-
tô legpontosabban juttassa el a célcsoport tagjaihoz. (A szerk.)

5 A központi marketingüzenet kialakítását pozicionálásként is emlegetik, mert
képletesen elhelyezzük magunkat a vásárlók fejében, a versenytársakhoz ké-
pest, a csak ránk jellemzô tulajdonságok alapján. A különbség meghatáro-
zására pedig differenciálásként hivatkoznak a marketingesek. (A szerk.)
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I .  R ÉSZ

A SZIGSZALAGMARKETING ALAPJAI 

TEGYÜNK MEG MINDENT, 
HOGY EGYRE TÖBBEN MEGISMERJENEK, 

MEGKEDVELJENEK ÉS BÍZZANAK BENNÜNK!

E bben az I. részben azokra a tennivalókra összpontosítunk,
amelyeket feltétlenül el kell végeznünk ahhoz, hogy mar-

ketingtevékenységünket jó útra tereljük. Ezeknek a kezdôlépé-
seknek a megtétele olyan, mint egy ház alapozása. A ház stabi-
litása is azon múlik, hogy mennyire erôs az alap. Marketingte-
vékenységünk alapját a stratégiák kidolgozása és a szükséges
eszközök kiválasztása jelenti, ezek nélkül meg se próbáljunk
üzletet kötni vagy ügyfelet szerezni.

A most következô 7 fejezet bemutatja az egész folyamatot, az
ideális ügyfél beazonosításától az igazi csapatmunka megkez-
déséig. Fejezetrôl fejezetre egyre világosabbá válik, hogyan
segíthetünk ügyfeleinknek, hogy jobban megismerjenek, meg-
kedveljenek és bízzanak bennünk. Amikor majd mind a 7 alap-
vetô tevékenység egymással összhangban mûködésbe lép, akkor
elmondhatjuk, hogy megtettük a legfontosabb lépést, leraktuk
az igazán hatékony, „megragadó” marketing alapját.
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