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Te mi alapján bízol meg valakiben?

(...)

Milyen benyomások alapján ítélsz meg egy ismeretlen 
embert, akivel korábban még egyszer sem találkoztál?

(...)

Mi dönti el, hogy egy beszélgetőpartnert szimpatikusnak 
találsz-e vagy sem?

(...)

Minek a hatására érdemli ki a bizalmad egy cég – vagy annak 
munkatársa – olyannyira, hogy a drága idődet rá szánd 

és adott esetben a legféltettebb titkaidat is rá merd bízni?

(...)

Egyáltalán, miféle bizalmi viszony alapján költöd a pénzed?

(...)
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A BIZALOMRÓL…
Ha az előző oldalon feltett kérdésekre tudtál válaszolni, való-
színűleg van némi fogalmad arról, mit jelent a bizalomépítés. 
És arról is, egyáltalán miért fontos a bizalom. Amit nem ad-
nak könnyen. Ha eljátszod a bizalmat, nincs több lehetőség. 
Mint az első benyomásnál. Ott is csak kivételes esetekben 
van esélyed a következő alkalommal korrigálni. 

A bizalom, csakúgy, mint az imént emlegetett első benyo-
más, szinte azonnal, az első találkozásnál kialakul. Ezt kell 
mélyítened minden egyes „következő alkalommal”. A biza-
lomépítésre pedig egyetlen igazán fontos eszközt vethetsz be: 
a kommunikációdat. Azt, ahogyan beszélsz és ahogyan be-
széltetsz. Amit és ahogyan kérdezel. Fontos, hogy az értéke-
sítő az embert is lássa az üzlet mögött, ne árucikként kezelje 
az ügyfelet. És az ügyfél számára is fontos, hogy  az értékesí-
tőben meglássa az embert. 

Manapság, ebben a valóban idegbeteg, rohanó világban fel-
értékelődnek az emberi mondatok, a kommunikációs gesztu-
sok. Az eredendő bizalmatlanság romba dönt minden üzleti 
vállalkozást. Márpedig manapság alapvetően nincs bizalom 
az ügyfelekben, azt gondosan ki kell építeni, azért dolgozni 
kell. A bizalom, mint jelenség, életünk minden pillanatában 
hatással van ránk és a környezetünkre. Mindennél jobban 
befolyásolja munkánk, vállalkozásunk minőségét is. Ha a vi-
lág bizalmi és érzelmi logikáit megérted, sokkal sikeresebb 
leszel az életben! Ez már a könyv ötödik, bővített kiadása. 
Köszönöm a bizalmat!

    AJÁNLÁSOK
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    AJÁNLÁSOK

„Őszinte meggyőződésem, hogy a mai rohanó világban a fi-
gyelem és a megértés olyan, nagyon becses árucikkek, amiből 
nagyon keveset kapnak az emberek. Ez a kettő elengedhetet-
len ahhoz, kialakuljon a hitelesség, majd a BIZALOM, ami az 
értékesítés alapja! András arra tanít meg, hogyan tudod nyitva 
tartani az érzékeidet, hogyan tudsz figyelni másokra úgy, hogy 
meg is értsd őket. Apró dolognak tűnik, e két képesség kifej-
lesztése, de a gyakorlatoknál látni fogod, hogy egyáltalán nem 
egyszerű! Aki ezt tudja, mindent tudni fog! Olyan ajtók fog-
nak megnyílni előtted, amik eddig feltörhetetlennek bizonyul-
tak. Életed egyik leg-meghatározóbb 
döntése előtt állsz, ne habozz, ha ed-
dig kételkedtél! Ha komolyan fejlődni 
akarsz, nem fogsz csalódni! Sok sikert! 

Tóth Csaba 
MAPEI Kft.
Kereskedelmi osztály,
értékesítési osztályvezető

“Amikor Andrással megegyeztünk 
egy csoportos tréningről az értéke-
sítőinknek, kaptam tőle egy köny-
vet, amit azonban csak a tréning 
után olvastam el. Megdöbbentett, 
hiszen mintha a mi tréningünk 
nyomán írta volna a kötetet. Szin-
te szóról szóra visszaköszönt az 
értékesítőink összes paradigmája, 
félelme is. Vagyis az értékesítési 
kérdezéstechnika nehézségei álta-

lánosak, András pedig megtalálta ezeket a nehézségeket, sőt 
saját kérdezési tapasztalatai alapján a válaszokat is ezekre. A 
tréning – és a könyv is – élvezetes, lényegre törő, „a lelkek 
mélyére hatoló”, és biztos vagyok benne, hogy értékesítők 
tömegeinek valós problémáira nyújt megoldást.”
Szautner Csaba
MAPEI Kft.
Termékfelelősi és partnerszolgáltatási osztályvezető
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 „Munkám során rengeteg trénerrel, tréning céggel talál-
koztam már. Számomra a szakmai tartalom mellett fontos 
a hitelesség, ami megalapozza a tudásanyag hatékony be-
fogadását. András hiteles és sikeres abban, amit csinál. Az 
általa kifejlesztett kérdezéstechnika nem „egy a sok közül”, 

hanem új megközelítésben kezeli a 
kérdezőt és a kérdezettet egyaránt. 
Szívből ajánlom mindenkinek, 
aki tárgyal, üzletet köt, vagy csak 
éppen meg akar tanulni értően fi-
gyelni a másikra.”

Nagy Ákos
ING Biztosító Zrt. 
coach koordinátor

„Ingatlanvásárlásnál az emberek 
90 százalékban érzelmi döntést 
hoznak. És a fennmaradó 10 szá-
zalékban is. Ahhoz, hogy az ügyfél 
számára a lehető legoptimálisabb 
döntést elősegítsük, ismernünk 
kell a lelkivilágát. Sándor András 
ötlete zseniális és hiánypótló a 
forradalmian új érzelmes kérde-
zéstechnikával. Hiszen megnyitni 
csak jól irányzott, lélekre hatoló kérdésekkel lehet az ügyfe-
let. És ne feledjük: az irányít, aki kérdez! A tréninget aján-
lom mindazoknak, akik az ügyfelekkel foglalkoznak.”

Popov E. Sztefan
Financial Expert Országos Hiteliroda Hálózat Kft.

ügyvezető igazgató
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„Hatalmas élmény egy olyan emberrel beszélgetni, aki képes 
arra, hogy pusztán az érdeklődésével elérje azt, amit egyedül 
talán nem merünk megtenni: gondolkozni magunkon, a sor-
sunkon, a miértjeinken... Feltesz néhány kérdést, amivel újabb 
kérdéseket indít el bennem. Elgondolkodtat azon, hogy eddig 
megfelelően figyeltem-e a velem szemben ülőre, rezonáltam-
e a jeleire, elég bátor voltam-e, hogy megismerjem? Mindezt 
egyszerű, őszinte kérdések segítségével teszi. A beszélgetés 
alanyaként és tapasztalt kérdezőként is élményhez juttat egy 
beszélgetés Vele!  Ezt tudja e könyv 
szerzője mindenki másnál jobban, akit 
az elmúlt 13 - biztosítási szakmában 
eltöltött - évemben megismertem.”

Albert Attila 
Aegon Magyarország Zrt.
projektvezető

„A mai világban a sikerhez elen-
gedhetetlen a megfelelő kommu-
nikációs technika alkalmazása. 
András a legjobb tréner ahhoz, 
hogy eltanuljuk tőle az érvényesü-
léshez szükséges trükköket, pro-
fibbá váljunk és kommunikációnk 
finomhangolásával a legkönnyeb-
ben tudjuk megnyitni a velünk 
szemben ülőt. Legyen szó üzleti 
tárgyalásról, előadásról, kapcso-

latépítésről, értékesítésről, hatékony vezetői és munkatársi 
kommunikációról, egy számunkra fontos ember megisme-
réséről, vagy bármilyen élethelyzetről: ha jól kérdezünk, 
minden út megnyílik előttünk! Tanulni pedig legtöbbet egy 
profitól lehet. Nem kérdés hát, hogy mindenkinek ott a he-
lye András tréningjein!”
Bogár Beatrix
OVB Magyarország
területi igazgató
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VÉLEMÉNYEK A KÖNYV ELŐZŐ 
KIADÁSAIRÓL

„A Bizalomépítő kérdezéstechnika könyv kiválóan használ-
ható, gyakorlatias, ugyanakkor élvezetes, könnyen tanulható. 
Egy ilyen hétköznapi téma – mint a kérdezéstechnika – ese-
tén ez többszörös bravúr: érdekessé, élményszerűvé tenni 
azt, amiről mindenki azt hiszi, hogy „már tudom”, ráadásul 
másnaptól a gyakorlatban alkalmazható módon kézzelfog-
ható technikákat tanítva. Általános iskola 4-től kötelezővé 
tenném.”

Üdvözlettel,
Andor László

SALESMANcenter

„Kedves András! 
Nagy köszönettel írom ezt a levelet Neked! Elolvastam a 
könyvedet és roppant pozitív véleménnyel vagyok róla! Ezt 
a könyvet mindenkinek a kezébe kellene adni! Talán akkor 
nem itt tartana ez a világ. Nem volt olyan oldal, ahol ne mo-
solyogtam volna, mert elképzeltem magam az adott szituáci-
óban. Ma már az ügyfelekkel is máshogyan kommunikálok. 
És működik! Például ma voltam egy néninél, aki depresszió-
san, sírva fogadott. Másfél óra elteltével mégis megbízást kö-
töttünk. Régebben már feladtam volna, de most valahogy jól 
esett kérdezni és pozitív irányba terelni őt. A módszer hasz-
nálatával hatékonyabbá válik a hétköznapi kommunikációnk 
is! 
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Anyunak már továbbítottam, és a páromat is szeretném rá-
venni, hogy olvassa el! Tényleg sokat segített, telejegyzetel-
tem ceruzával a könyvet, ilyet még sohasem csináltam.”

Deák Klára
Azingatlan.hu

„25 éve vezetem vállalkozásomat, amely egy kis helyiségből 
kinőve ma már 1000 négyzetméteren, több ezer termékkel 
szolgálja ki a hűséges vásárlókat. Régieket és újakat egyaránt. 
Ha valaki, akkor én tudom, hogyan kell a vevőkkel bánni, hi-
szen a negyed évszázad engem és a csapatomat igazol. Mégis 
tudott újat mutatni a Sikeres kérdezéstechnika könyv. Olvas-
ni is élmény! Minden vállalkozó társamnak ajánlom!”

Rauszné Vadon Erzsébet, 
Poliker 90 Kft., Poliker.hu
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TRÉNINGTAPASZTALATOK

„A kérdezéstechnika egy új megközelítését ismerhettem 
meg. Ajánlom mindenkinek, aki az értékesítéssel akar vagy 
már foglalkozik.”

Tóth Róbert
UFS Group

„Tetszett a közvetlen, laza, őszinte stílus, légkör… Nagyon 
egyetértek a megközelítéssel. Őszinte tiszteletem és elismeré-
sem a tudásáért, amit átadott Sándor András.”

Tátrainé Szilágyi Ágnes 
CaliVita Magyarország

„Nagyon jó volt a tréning, és nem túlzás, ha azt mondom, hogy 
életem egyik legjobb tréningje volt. És végre nem megszokott, 
‚elcsépelt’ biztosítós kérdések hangzottak el.”

Farkas Rita
Aegon Magyarország Zrt. 

„Úgy gondolom, hogy lesz jó néhány olyan dolog, amit alkal-
mazni fogok a hétköznapi életben.”

Frimmel András 
Otthon Centrum
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„A trénert nem tudtuk megfogni! Pozitív töltést kaptam. Új-
raértékelődött pár fogalom. Sok jó példát ismertünk meg. És 
igen, volt kérdés, ami elgondolkodtatott a saját életemet illető-
en. Hogy pontosan ki is vagyok én…”

Sándor Viktória
Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége

„Tartalmas, elgondolkodtató, tanulságos szituációkon keresztül 
sajátíthattam el a kérdezés technikáját. Köszönöm.”

Némediné Bartanusz Andrea
„Meglepett a tréning interaktivitása, de számomra gyor-
san kiderült, hogy ez csak így működik hatékonyan.”

Tarcsáné Szegedi Margit

„Nagyon jól éreztem magam, szórakozva tanultam. Jó volt a 
társaság.”

Ádámné Karakó Ibolya
„Pörgős, vidám hangulatú előadások, nem unatkoztam egy 
percet sem.”

Tátrai Attila

„Tudtam, hogy kérdezni kell, de nem mindig tudtam, hogy 
mit. Ezért volt szuper ez a lendületes tréning, ahol rengeteg 
tapasztalással lettem gazdagabb.”

Füleki Tamás
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„Sok érdekes kérdéstechnikát tanultam meg, amit tudok 
majd kamatoztatni élesben is. Sok olyan válaszlehetőséget 
ismerhettem meg, amely az eddigi tárgyalásaim során fel-
merült és sokszor érzelmi alapon nem tudtam válaszolni.”

Huszka Krisztina

„Örülök, hogy több kollégát megismertem a mai nap folya-
mán a szituációs és a bemutatkozásos feladatok során.”

Varga Kata
„Tetszett, hogy mindenki megnyílt, közvetlen tapasztalatcse-
re alapján a tréner irányításával tanultunk. Hogy volt-e olyan 
kérdés a tréningen elhangzottak közül, ami mélyen elgondol-
kodtatott a saját életemet illetően? Igen, volt. Nevezetesen, 
merjek-e mélyebbre ásni egy idegen ember életében? Szabad-
e? Talán a magánéletemben is többet kéne?...”

Papp Linda

„András laza profizmussal vezette a tréninget. Oldott lég-
körben, interaktív módon sajátítottuk el a kérdezés ‚művé-
szetét’, illetve próbáljuk elsajátítani. Hatásos ez a módszer.”

Gerber Katalin

„Hogy mit tanultam a mai napból? Azt, hogy nem kell fél-
nem a kvalitásaimat illetően.”

Eke Nándor

ELSŐ RÉSZ
Amelyből kiderül, hogy mindennek az alapja, 

ha emberként kezeljük az ügyfelet és 
kíváncsiak vagyunk a lelkére is. 

Így könnyebben válhatunk bizalmi emberré.
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A FINOMHANGOLÁS

Kedves Olvasóm! Először is: szívből gratulálok! Hogy mihez? 
A nyitottságodhoz. Nyilvánvalóan azért vetted meg ezt a 
könyvet, hogy fejlődj. Ez már fél siker, hiszen nyitott vagy az 
újra. Pedig biztosra veszem, hogy eddig is kiválóan kommu-
nikáltál. Az, amit ebben a könyvben elsajátítasz, egyfajta

F I N O M H A N G O L Á S
lesz, hogy még hatékonyabb és eredményesebb legyél. Ez egy 
fontos kifejezés, nem véletlenül lett e fejezet címe, és szándé-
kosan írtam le még egyszer, hogy minél inkább megmarad-
jon benned.
Jó lenne most a fejedbe látni, a gondolataidban olvasni, hogy 
milyen várakozásaid vannak a könyvemet illetően. Egyálta-
lán, mit vársz ettől a kötettől? Tanácsokat? Ötleteket? Megol-
dásokat bizonyos szituációkra? Esetleg konkrét kérdéseket?
Nem ülök ott melletted, hogy ezt meg tudjuk beszélni, de ha 
van kedved, írd le egy papírra, mit vársz „A sikeres kérde-
zéstechnikától”, és a végén vesd össze azzal, amit valójában 
kaptál. Egy biztos: sok-sok gondolattal, praktikával, és egy 
teljesen új

S Z E M L É L E T M Ó D D A L
leszel gazdagabb!

Remélem, több fejezetnél azt fogod érezni, hogy igen, így is 
lehet gondolkodni, ahogyan én majd megmutatom. Olyan 
gondolatok lesznek ezek, amelyek természetesen a te fejed-
ben is kavarogtak eddig, de most meg is világosulnak majd 
tőle a dolgok. 
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Azt mondják, a leghasznosabb időtöltés mások tapasztalatát 
megismerni és tanulni abból. Tanulj hát a könyvben leírt pél-
dákból. Tedd magadévá a gondolkodásmódot!
Tonk Emil, az üzleti kommunikáció évtizedes nagy sztárja, 
valódi mentora szerint akkor jó egy könyv, amikor akár egy 
mondat is segít az olvasónak. Minden írás annyit ér, ameny-
nyit másnak segít a gondolkodásmódjában. Ehhez azonban 
szükség van valamire. Helyesbítek: valakire és valamire. Egé-
szen pontosan: Rád és a folyamatos

N Y I T O T T S Á G O D R A!
Nem lesz elég elolvasni ezt a könyvet. Be is kell építened a 
szemléletmódot a mindennapi kommunikációba, s ha érté-
kesítőként dolgozol, az ügyfeleiddel történő beszélgetésekbe. 
Ha ezt megtetted, egészen biztosan

JOBB EMBERRÉ VÁLSZ!
Félreértés ne essék: ez nem egy spirituális kötet! Nem a von-
zás törvényéről, a meggazdagodásról vagy az álmok valóra 
válásáról szól. 
Manapság külön iparág ontja a termékeit azoknak, akik job-
bá szeretnének válni. Azonban az önbecsülés fejlesztése totá-
lisan elcsépelt lett. Kevés az igazán praktikus, a gyakorlatba 
is átültethető szemléletmód. Fontosnak tartom, hogy olyan 
tudásanyagot adjak az olvasó kezébe, ami mindenki számá-
ra tökéletes biztonsággal működő tanácsokat tartalmaz arra 
vonatkozóan, hogyan lehet sikeresebb a tárgyalásai során az 
üzleti életben.
Amit ígérek: a kötet elolvasása után 

ÉRDEKLŐDŐBB, TAPINTATOSABB, FIGYELMESEBB
leszel, nem csak az üzleti partnereiddel, de a szeretteiddel, a 
számodra fontos emberekkel is.
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Vagyis, mindent összegezve: jobb társasági emberré, minősé-
gibb kommunikátorrá válsz.

MINŐSÉGI PILLANATOKAT FOGSZ ADNI  
A MÁSIK EMBERNEK!

Tanulni a legjobb dolog a világon. Tudod mi a legtökélete-
sebb termék, amit értékesítőként, családapaként, szülőként, 
barátként, kollégaként a másiknak adhatsz? Az értékes pilla-
natok! Ha értékesítőként dolgozol, azért fog tőled vásárolni 
az ügyfél, mert jó érzéseket váltottál ki belőle azzal, ahogyan 
megszólítottad, ahogyan kérdezted, ahogyan alakítottad a 
beszélgetést. Soha nem egy csekk, egy sms, ami azt jelzi, hogy 
utalás érkezett a számlánkra, vagy egy tárgy tesz boldoggá 
valakit, hanem maga az ember!

Sokszor vissza fogok térni arra a gondolatra, hogy nem elég 
elolvasnod a könyvet, be is kell építened a szemléletmódot a 
mindennapjaidba. A nyitottság ugyan fél siker, de mindenre 
láttam már példát. Nem elég befizetni a tréningdíjat, végig is 
kell ülni a képzést, és bizony jegyzetelni is kell, mert minden 
tréningen hangzanak el olyan információk, amelyeket hasz-
nálni tudsz a tárgyalásaid során. Azért jössz a tréningre, hogy 
információkkal gazdagodj, ott pedig abból bőségesen kapsz. 

Amikor négyszemközti tanácsadásra jönnek hozzám értéke-
sítők vagy cégvezetők, szinte végigjegyzetelik a 60 vagy a 120 
percet. Butaság is lenne a konkrét mondatokat, kérdéseket, 
amelyek kizárólag az ő munkájára, az ő termékére, szituá-
cióira, ügyfélkörére vonatkozóan hangzik el, a füle mellett 
elengedni. Ha végigülted és figyeltél is, alkalmazni kell az 
útravalót a mindennapokban. Ha vásároltál CD-t, nem árt 
bizonyos időközönként újra elővenni, ahogyan e kötetet is. 
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A könyvben találsz olyan elveket, irányokat vagy konkrét 
kérdéseket, amelyeket magadénak érzel majd és előfordulhat 
az is, amikor nehezebben tudod beleképzelni magad az adott 
szituációba. Nincs ezzel gond, hiszen nem vagyunk egyfor-
mák. 

NE A SZAKIRODALMAT KÖVESD! 
NE KÉRDÉSTÍPUSOKKAL FOGLALKOZZ!

Apropó szituációk. Amilyen fórumon csak tudom, elmon-
dom, hogy nem hiszek a szakirodalomban. A kérdezéstech-
nikáról többen írtak az elmúlt évtizedekben, valamennyi 
tanulmányt gondosan átolvastam, de kötve hiszem, hogy 
Neked, Kedves Olvasó az lenne a segítség, ha most felsorol-
nám a kérdéstípusokat. Vagy az aktuális kérdésnél elmon-
danám, hogy az épp a nyitott, a zárt vagy épp a „cirkuláló” 
csoportba tartozik-e. (Igen, jól olvastad, „cirkuláló” kérdések 
is léteznek.) Nincs az az értékesítő, aki adott helyzetben azon 
gondolkodna, most épp tisztázó kérdést vagy nézőpont meg-
változtatására vonatkozó kérdést tegyen-e fel. Szituációkban 
és helyzetekben hiszek! Olyan szituációkban és helyzetekben, 
amelyeket kezelnünk kell. A tréningeken gyakran hangozta-
tom: a Sikeres kérdezéstechnika módszerében nincs semmiféle 
varázslat vagy túlbonyolított alkalmazástan: egészen egyszerűen

ODA KELL FIGYELNI A MÁSIKRA!
Ennyi a titok. Ha ennyit megfogadsz és nem olvasol tovább, 
már akkor is megtudtad a lényeget. Persze ennyivel még nem 
boldogulsz, hiszen millió egyéb finomhangolási praktika kell 
hozzá, amelyek alkalmazásában a könyv segítségedre lesz, de 
a módszer alapja kétségkívül a figyelem. Ne csak a másik-
ra, hanem a körülményekre is figyelj. Nézz szét rendesen, ne 
csak felületesen!
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A szemfüles olvasók az első oldalakon már láthatták a kötet 
ALCÍMét:

AZ ŐSZINTE ÉRDEKLŐDÉS HASZNA
Figyelem és érdeklődés. Újabb kulcsszó az előbbi mellé.
A fenti néhány sorral kapcsolatban van-e kérdésed? Ész-
revettél-e eddig az odafigyeléssel és az érdeklődéssel kap-
csolatban bármilyen szokatlan dolgot a könyvben? Hm? 
Gondolkodj csak! Lapozgathatsz is, ha úgy tartja kedved. 
Sőt, kérem is, hogy lapozz vissza! Még mindig nincs kér-
désed? Pedig kellene, hogy legyen. Ha van, kérlek, írd ide:
…………………………………………………………….......
.........................................................................................................

Néhány oldallal arrébb elárulom, miről van szó. Most 
még nyilvánvalóan nem sejted, miért kérek ilyen „furcsa 
dolgot”. Hidd el, hogy mindennek oka van és a könyv vé-
gére pontosan érteni fogod az összefüggéseket. Ebben a 
könyvben tehát nem szakirodalmat találsz, nem elmélet 
van benne, mint minden más szakirodalommal foglalkozó 
kiadványban, hanem a tapasztalataimat osztom meg veled 
sok-sok történeten keresztül, amelyekből szerénytelenség 
nélkül állíthatom, hogy az elmúlt 20 év során bőven sze-
reztem. 

AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKET 
KÉRDEZÉSSEL TÖLTÖTTEM

Ha már egy kicsit is utánam olvastál, akkor biztosan tudod, 
hogy az elmúlt évtizedeket semmi mással nem töltöttem, 
mint kérdezéssel. Ismert és kevésbé ismert embereket, hét-
köznapi hősöket faggattam és közben raktároztam magam-
ban az információkat, a tapasztalatokat. 
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Az elmúlt néhány évben olyan munkáim is voltak, ame-
lyek velejárója volt, hogy cégvezetőkkel, döntéshozókkal 
tárgyaltam, illetve a privát életem során is találkoztam jó 
néhány olyan emberrel, akinek a megélhetése a kommuni-
káció, ugyanúgy, mint nekem. Akár a lakásaim értékesítésé-
re, akár az autóvásárlásokra, biztosításkötésekre, egyéb el-
adásokra-vételekre vagy a hálózatokba történő beszervezési 
kísérletekre gondolok vissza, szinte kivétel nélkül minden 
alkalommal találtam kommunikációs problémát a tárgya-
lásban vagy a kapcsolat kezelésében. A legtöbb esetben azt 
tapasztaltam, hogy az értékesítő nem figyelt rám. Pontosab-
ban nem rám figyelt. Nem az én érdekeimet nézte, hanem 
a saját magáét. 

DÜHÍTETT AZ ÉRDEKLŐDÉS HIÁNYA 

Ezeknél az eseteknél, mint potenciális ügyfél vettem részt, 
és ilyen szempontból óriási hibát követtek el az értékesítők, 
mert az érdeklődés legapróbb jelét sem véltem felfedezni 
bennük. Ez roppant mód dühített. Akikkel kapcsolatba 
kerültem, tisztelet a kivételnek természetesen, legtöbben 
csak azzal foglalkoztak, hogy mikor veszem meg a termé-
küket. 

AZ ÉRTÉKESÍTÉS NEM CSAK ERRŐL SZÓL!
Gyakran kérdezik, miért dolgoztam ki A sikeres kérdezés-
technika módszerét. Ilyenkor általában az a válaszom, hogy 
a düh, az indulat vagy inkább a szomorúság késztetett arra, 
hogy létrehozzam ezt az újfajta oktatási rendszert. A mai na-
pig nem tudom, mi a legmegfelelőbb jelző az akkori indít-
tatásra. Csalódottság, elkeseredettség? Mert csalódott is vol-
tam és elkeseredett, amiért itt tart a világ, hogy kivesztek az 
emberközeli értékesítők. 
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Nem győzöm hangsúlyozni: tisztelet a kivételnek! Én min-
denesetre nem találkoztam velük…
Amikor elkészültem a módszertan tematikájával, elkezdtem 
teszt-tréningeket tartani cégvezető ismerőseimnél, ahol érté-
kesítők dolgoztak. A tesztek után pedig jöttek az „éles” trénin-
gek. Egynaposak, kétnaposak, néhány órásak – Bizalomépítő 
kérdezéstechnika mindenféle verzióban. A tréningeken az 
első másfél – olykor két – óra mindig azzal telik, hogy a részt-
vevők egymást faggatják bemutatkozás gyanánt. Ez elenged-
hetetlen része a programnak, ugyanis így kapok – vagy in-
kább a megrendelővel így kapunk – képet a gárdáról. Sajnos 
az esetek 90 százalékában tisztán látni, hogy az ott ülő embe-
reket cseppet sem érdekli a másik. Ódzkodnak, vonakodnak 
a kérdésektől, vagy ha nem is, kiderül a párbeszédből, hogy 
csak gyorsan túl akarnak lenni a feladaton.

EMBERKÉNT KELL KEZELNI AZ ÜGYFELET!
Végtelenül elszomorít ez a jelenség. A totális érdektelenség.
Az ilyen szituációknál elgondolkodom, vajon ezek az értéke-
sítők elégedettek? Elégedettek azzal a pénzzel, amit havon-
ta megkeresnek? Többnyire nem. A tréningeken sokan nem 
csinálnak titkot abból, hogy kizárólag a pénzért választották 
az értékesítést, mint szakmát.  (Azt a kifejezést, hogy hivatás 
szinte alig használták.) Ne legyünk álszentek: pénzből élünk. 
Te is, én is. És legtöbbünk legfőbb motivációja a pénz. Kedves 
szavakért, mosolyért a sarki boltban nem kapunk kenyeret. 
Tehát igenis pénzt kell keresni. Manapság nem is keveset ahhoz, 
hogy kényelmesen éljünk. Ugyanakkor a pénzért – főleg a ki-
emelt juttatásokért – igenis emberként kell kezelni az ügyfelet!
A következő oldalakon minden olyan részletre kitérek, amit 
ha beépítesz a tárgyalástechnikádba, pontosan látni fogod az 
eredményét. Hidd el, az ügyfelek meghálálják majd a törő-
dést!



További fejezetekért rendeld meg a teljes 
kötetet print vagy e-book változatban!
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