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Értékesíteni a világ legkönnyebb dolga

5 éve tartó gondos, folyamatos megfigyelést követően fele-
lősségem teljes tudatában kijelentem: Értékesíteni a világ 
legkönnyebb dolga. Akármit. Bármit. Még a méregdrága, 
jócskán túlárazott prémiumterméket is.

   Nem kell megfejteni semmit! A képlet valóban ennyire 
egyszerű: Légy kedves, megnyerő, kommunikálj határo-
zottan, irányítsd a beszélgetést, építs bizalmat, keltsd fel az 
érdeklődést! Mindezt lehetőleg közvetlenül, a világ legter-
mészetesebb módján.
Mi olyan nehéz ebben? Miért nehéz kedvesnek, megnyerőnek,  
határozottnak lenni? A sikered 90 százaléka azon múlik, ké-
pes vagy-e hatékonyan kommunikálni az ügyfeleiddel! Ered-
ményeidet az emberi kapcsolataid mennyisége és minősége 
befolyásolja, hiszen mindent emberekkel teszünk, emberekért 
cselekszünk!

A saját személyiségedet is értékesíted!

Nem igaz, hogy értékesítőnek születni kell. Minden emberi 
kapcsolat valahol egy értékesítés, hiszen a saját személyi-
ségedet adod el, még a barátodnak is! Igen, jól olvastad! 
A szeretteidnek is „értékesíted magad”, számukra is szeret-
hetővé kell válnod, hogy a ragaszkodás hosszú távon fent 
maradjon!
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Az üzleti élet értékesítése sok szempontból egyezik a privát 
élet alaptörvényeivel.

A bizalom a XXI. század valódi üzleti valutája

Ha megérted az emberi természet szabályrendszerét, és a 
világ érzelmi logikáit, akkor az addig bonyolultnak hitt dol-
gok pofonegyszerűvé válnak. Sokáig magam is azt hittem, 
hogy az üzleti élet totálisan más dimenzió, mint amiben ko-
rábban mozogtam. Még számomra is valamiféle misztikum 
lengte körül a „nagy üzleti piacot”. Aztán hamar kiderült, 
hogy ez a terep a maga összes furcsaságával is egyszerűbb, 
mint a média, amiben eltöltöttem 20 évet. 

Aki megérti a logikai összefüggéseket, az eredményessé vá-
lik. Itt is többnyire érzelmi alapon dől el minden, és jó eset-
ben azzal üzletelnek, aki megnyerő, aki képes magára vonni 
a figyelmet. Akkor lesz bizalom, akkor alakul ki kötődés, 
ami a XI. század igazi üzleti valutája.
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Miért született ez a könyv?

Mert segíteni szeretnék. Azt szeretném, ha mosolyogva, 
elégedetten zárnád majd be olvasás után ezt a kötetet, s at-
tól fogva a lehető legtermészetesebben építenéd a bizalmat 
az üzleti és a privát életedben egyaránt.

Mert őszintén hiszem, hogy a leírt szavaknak súlya van, s 
együttes erővel valóban építhetünk egy emberibb üzleti vi-
lágot!

Hiába virágzik az önfejlesztő biznisz, 
az értékesítői kultúra évről-évre rosszabb

Mert valakinek végre figyelmeztetnie kell az embereket 
ezen a mérhetetlenül felhígult piacon, hogy nagyon rossz 
irányba tart az értékesítési kultúra. Gondolkodó emberként 
elszomorító látnom, hogy amióta az önfejlesztő biznisz be-
indult Magyarországon, és se szeri, se száma az üzleti kiad-
ványoknak, még rosszabb a helyzet az értékesítői piacon, 
mint korábban. Hiába jár boldog-boldogtalan tréningekre, 
hiába költenek el súlyos összegeket képzésekre, az emberi 
értékek, a kivételes emberi bánásmód valahol útközben el-
vesztek. Életidegen módszerekkel, bonyolult technikákkal, 
sematikus közhelyparádékkal tömik az egyébként fejlő-
désre nyitott emberek fejét, ők pedig elhiszik, hogy az a jó, 
amit ezeken a képzéseken hallanak.
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A bizalom határozza meg a siker mértékét

Könyörgöm, miért nem tanítja meg valaki az értékesítőket a 
kedvességre, az udvariasságra és a pozitív benyomás készsé-
gére? Legyen most már vége az értékesítői önáltatásnak!                                                                      

Ahogyan az élet minden területén, úgy az üzleti világban is a 
bizalom határozza meg a siker mértékét. Minden a bizalmon 
múlik, nem pedig az értékesítési „varázsmódszereken”. 
Az lesz eredményes és sikeres, aki képes bizalmat és kötődést 
kialakítani másokban. Mondjuk ki végre: 

– Nincs elég ügyfeled? 
NEM TUDSZ BIZALMAT ÉPÍTENI! 

– Nincs elég pénzed? 
NEM TUDSZ BIZALMAT ÉPÍTENI! 

– Folyton elutasítanak? 
NEM TUDSZ BIZALMAT ÉPÍTENI! 

– Nem segítőkészek a körülötted lévő emberek? 
NEM TUDSZ BIZALMAT ÉPÍTENI! 

– Döcögést tapasztalsz mindenhol? 
NEM TUDSZ BIZALMAT ÉPÍTENI! 

– Az ügyféltárgyalásaid nem úgy sülnek el, ahogyan tervezted? 
NEM TUDSZ BIZALMAT ÉPÍTENI! 

Pedig annyira egyszerű! Tényleg!
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A bizalomépítés tanulható!

A bizalomépítést igenis meg lehet tanulni! És most meg is 
fogod! Ha eleged van abból,... 
...hogy amikor belépsz az ügyfélhez, kínos csend van és ne-
hezen indul el a beszélgetés; 
...ha szenvedsz azzal, hogy az ügyfeled nehezen nyílik meg;
...ha évek óta hiába küzdesz az ügyfelek kifogásai ellen, ők 
újabb és újabb trükkökkel jönnek, csak hogy időt húzzanak;
...ha nehezen kapsz ajánlást, esetleg nem is mersz ajánlást 
kérni, akkor ez a könyv Neked szól!

Akarj több ügyfelet!

Akarj több pénzt hónap végén!

Akard az elismerést!

Akarj a legjobb lenni!

Akarj úgy ügyfelet szerezni, 
hogy ne kelljen értük hetekig küzdeni!
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A BIZALOM
   

   >  Ajánlás

   >  Jó hírnév

   >  Hitelesség

   >  Bevétel

   >   Pozíció

   >   Tisztelet

   >   Referencia

   >   Együttműködés

   >   Siker

   >   FELELŐSSÉG
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Miért hallgass rám  
a bizalomépítéssel kapcsolatban?

 
Mert bizonyítottam. Kétszer is. Önerőből. A nulláról indulva.        
    Először szegény vidéki gyerekként mutattam meg, hogy 
nem számít, honnan jössz, milyen háttérrel, csak az a fontos, 
merre tartasz! A bizalomépítés alapvető szabályrendszerét 
betartva és folyamatosan kísérletezve az elmúlt 25 évben pá-
ratlan kapcsolatrendszert építettem. Évtizedek óta a művész-
világ bizalmi emberének számítok, a Nemzet Színészeitől a 
Kossuth-díjas alkotókig széles a partneri köröm. Az autómba 
bármikor beül egy Bodrogi Gyula, vagy egy Haumann Péter, 
hiszen megbíznak bennem, a médiában pedig kizárólag bi-
zalmi munkáim vannak, hiszen jó nevű szakemberré váltam. 

5 esztendővel ezelőtt pedig ismét megmutattam, hogy képes 
vagyok egy teljesen új lábat „növeszteni” az addig megszer-
zett kommunikációs tapasztalataimmal. Szintén a nulláról 
építettem fel a „Bizalomépítő értékesítés” vállalkozásomat, s 
az egyedi képzési anyagomat ma már piacvezető cégek vá-
sárolják meg azoknak a munkatársaiknak, akik ügyfelekkel 
dolgoznak. Ennek a történetét néhány oldallal később részle-
tesen elmesélem, mert tanulságos, és a hasznodra válik.

Módszerem könnyen használható, praktikus és roppant ha-
tásos az emberi kapcsolatépítés során. Trénerként az elmúlt 
években több száz résztvevőnek segítettem az eredménye-
sebb értékesítésben és a minőségibb ügyfélkezelésben.
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Előszó
Ahhoz képest, milyen eszeveszett módon vágyunk más emberek 
bizalmára és mennyire függünk tőle, elképesztő, milyen keveset 
tudunk ennek az érzésnek a működéséről! És milyen otrombán 
bánunk vele. Pedig mi mindent készen állunk megtenni érte! 
Hogy aztán egy perc alatt semmibe vegyük, leromboljuk és visz-
szaéljünk vele... 

A legtöbben úgy kezelik mások bizalmát, mint egy esernyőt: ha 
jön a baj, előrántjuk, hogy megvédjen ‒ aztán ha kisüt a nap be-
dobjuk a szekrény mélyére, és eszünkbe se jut, amíg újra bajba 
nem kerülünk. És azt hisszük, hogy csak úgy elő lehet megint 
rántani... bármikor... amikor NEKÜNK szükségünk van rá. Mert 
ezt diktálja a cég érdeke, az üzlet, az élet. 
Ebben a könyvben is olvashatsz majd ilyen történeteket, amik így 
leírva igazán elrettentőek ‒ de vajon nem követjük el ezeket a hi-
bákat mi is? Újra és újra, csak mert „az élet megy tovább”, és pö-
rögni kell, nem lelkizni? Meg mindenki a maga sorsának kovácsa 
és vigyázzon magára ő? 

Közel 15 éve élek a vállalkozói világban, értékesítők és marketin-
gesek körében. Egy olyan körben, ahol a vásárlói bizalmat milli-
méterekben hasonlítjuk össze és grafikonokkal elemezzük, ahol a 
bizalom megszerzésére marketing költséget kalkulálunk, a meg-
tartására pedig díjakat osztunk, versenyeket és játékokat találunk 
ki. 
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De alig van, aki azt tanítaná, hogy a bizalom mindig két 
ember közötti kapcsolat, mindegy milyen brandekkel és 
cégnevekkel dobálózunk. Ezért kell emberként kiérde-
melnünk és meg is tartanunk, nem bújhatunk számok, 
márkanevek és szerződések mögé. És bár rengeteg elem-
zés és fejtegetés látott már napvilágot arról, mekkora anya-
gi veszteség egy cégnek ha elveszti a vevői bizalmát, arról 
korábban még nem találtam egyetlen könyvet sem, hogy 
ilyenkor milyen fájdalmat él át a másik fél? Az, akinek a bi-
zalmával, a másikba vetett hitével visszaéltek, megtaposták. 

Ha ez a könyv, amit a kezedben tartasz, nem ér el többet, 
csak annyit, hogy legközelebb két percre a másik fejével is  
gondolkodsz, mielőtt egy necces helyzetben döntenél, már 
megérte elolvasnod. De remélem, hogy ennél sokkal töb-
bet fog tenni: segít egy jobb, etikusabb üzleti világot építe-
ni. Amelyben napról-napra egyre jobb érzés lenni, és ami-
ben tudod, hogy soha nem maradsz egyedül az esőben. 

Janata Krisztina
A Marketing Commando 

tanácsadója,
A Budapesti 

Metropolitan Egyetem
címzetes docense
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