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Egy ajánló a Ne tukmálj! Értékesíts! című könyvhöz: 

 

"Több évtizedes értékesítői múlt tapasztalatai, gyakorlata 

kicsivel több mint 120 oldalban. - Miként adj el? és Miként 

ne adj el? Hasznos tanácsok, trükkök a mai kor értékesí-

tőinek, mert minden értékesítők vagyunk cégvezetőként, 

salesként, művészként, tanárként, orvosként…. 

Ebben a könyvben minden benne van, amit érdemes 

tudni egy jó értékesítőnek. Lehetne tankönyv, lehetne 

egyetemi jegyzet, ami bővelkedik a jóízű sztorikban, de 

annál több. Sokkal több van ezeken az oldalakon, mint 

amit valaha egy gyakorlott, profi értékesítő elárult a szak-

mai fogásokról. Gondoltam is többször, túl nagy betekin-

tést engedett a szakmai fogásokba. 

Szerettem ezt a könyvet, néha visszatértem egy-egy fe-

jezetéhez derülni, komolyodni, tanulni."  

 

Gácsi Lilla - Business WoMan Club 
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tekre is.  

https://ertekesits.hu/
https://salesdoppingclub.hu/


 

3 

Tartalomjegyzék 

 

● Előszó  4 

● A szerzőről 6 

● Köszönetnyilvánítás 7 

● Értékesítői attitűd - 7 tipp 8 

● Ügyfélszerzés - 7 tipp  18 

● Kérdezéstechnika - 4 tipp 37 

● Bizalomépítés - 4 tipp 46 

● Igényfelmérés - 5 tipp  56 

● Termék/szolgáltatás bemutatása - 4 tipp  66  

● Ajánlatírás és ajánlat követés - 5 tipp 76 

● Zárás, kifogáskezelés - 7 tipp 86 

● Vezetői attitűd - 7 tipp 98 

● +2 tipp 115 

 
50+2 sales tipp 

A tippeket röviden és kiemelve láthatod, alatta pedig 

egy rövid magyarázatot vagy sztorit, amit az elmúlt 

25 év tapasztalata és az általam tanult módszerek 

alapján írtam meg. Mivel a könyv a 2020-as koronaví-

rus járvány idején íródott, az utolsó tipp erről szól.  

 

Tartsd a könyvet a telefonodon, laptopodon, hasz-

náld minden nap, légy sikeres értékesítő! 

 
Vittinger László kapcsolatépítész, értékesítés fejlesztő  
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Előszó 
2020-at írunk, amikor az online értékesítés soha nem lá-

tott ütemben fejlődik. Sokan temetik is a személyes ér-

tékesítést, úgy gondolják, hogy nemsokára mindent meg 

lehet rendelni az internetről.  

 

Rengeteg szakma jött létre az online értékesítés előse-

gítésére: weboldal készítés, online marketing, social 

selling, webszövegírás, stb.  

 

Tavaly kiállítóként részt vettem az Instagram Marketing 

konferencián, ahol volt lehetőségem a színpadon bemu-

tatni a vállalkozásomat. Azzal a kérdéssel kezdtem, hogy 

ki az, aki csak személyesen tudja lezárni az értékesí-

tési folyamatát.  

 

A kb. 250 résztvevő kétharmada feltette a kezét! 

 

Ekkor arra gondoltam, hogy felteszek egy viccesebb kér-

dést az első sorban ülő (egyébként általam nagyon tisz-

telt) online marketing guruknak:  

 

“Szerintetek az online marketing szolgáltatást hogyan le-

het a leghatékonyabban értékesíteni?  

Személyesen…” 

 

Még Wolf Gábor is mosolyogva bólogatott… 

 

Rengeteg olyan termék vagy szolgáltatás létezik, aminek 

az értékesítését nem lehet interneten megvalósítani, 

kell hozzá az általam hőn szeretett szakma, a személyes 

értékesítés. És bizony te is kellesz kedves értékesítő!!! 
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El tudod képzelni például, hogy egy csempegyár a másfél 

milliárd forintos gyártó gépet megrendeli egy webáru-

házban? 

 

Vagy el tudod képzelni, hogy egy 50 millió forintos válla-

latirányítási szoftvert megrendel bárki az internetről? 

 

Te el tudod képzelni, hogy magánemberként megren-

delsz egy babysittert anélkül, hogy megnéznéd, hogy 

hogyan jön ki a gyermekeddel? Vagy egy személyi edzőt 

anélkül, hogy megismerd személyesen? 

 

Így ezt a könyvet akkor érdemes kiolvasnod, ha te is 

magasabb szakértelmet igénylő terméket vagy szolgál-

tatást értékesítesz, akár vállalkozó vagy, akár értéke-

sítő. 

 

Ebben a könyvben 50+2 olyan értékesítési tippet írok ne-

ked, aminek a segítségével a tárgyalásaid hatékonysá-

gát minimum 20 százalékkal meg tudod emelni.  

 

De azért ne aggódj, az online marketinget és az online 

értékesítést sem fogom lehúzni, élemedett korom elle-

nére igyekszem lépést tartani a világgal és megtalálni az 

egyensúlyt a személyes és az online értékesítés kö-

zött. 

 

Vittinger László - kapcsolatépítész, értékesítés fejlesztő 
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A szerzőről 
 

De ki ez a Vittinger László, és miért akarja nekem meg-

mondani a tutit??? 

 

Röviden az érveim számokban:  

● >3 milliárd Ft értékű eladott termék, szolgáltatás 

● >11000 tárgyalás 

● >25 év értékesítési tapasztalat 

● >8 év értékesítési tanácsadás, tréningek 

 

Milyen típusú értékesítést végeztem: 

● Prémium építőanyagok mintatermi értékesítése 

● Viszonteladói hálózat építése és működtetése 

● Gépészeti berendezések értékesítése 

● Étrendkiegészítők értékesítése 

● Szoftver és fejlesztői kapacitás értékesítése 

● Tréning és tanácsadás értékesítése 

● Online marketing szolgáltatás értékesítése 

● Toborzás-kiválasztás értékesítése 

 

Az értékesítés oktatását akkor szerettem meg, amikor 

viszonteladói hálózatot építettem, és azt az elvet követ-

tem, hogy a viszonteladó partneremnek nem terméket 

adok el, hanem megtanítom, hogy a termékemmel ho-

gyan kereshet pénzt. Egyszer ezt egy új viszonteladóm 

szó szerint vette, és megkért, hogy tanítsam meg a kol-

légáit arra, amit én tudok. Így indult ez a pályafutás, ek-

kor éreztem azt, hogy ezzel kell foglalkoznom. 
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Köszönetnyilvánítás 
 

A könyv elkészítésében több ember is szerepet játszott, 

nekik ezúton szeretném megköszönni a hozzájárulásu-

kat: 

 

● Vittinger Kata - könyvborító, és nem utolsó sor-

ban a nagylányom (16 éves!) 

● Bartha Anikó HR csapatépítész, üzlettárs - aki 

mindig arra motivál, hogy jobb legyek a munkám-

ban 

● Király Erika CPS Stúdió - biztatás ás motiváció 

(ő is mindig azt mondja, hogy motiválom) 

● Lepés Marianna coach - inspiráció (szúrós szem-

mel rám kérdezett, hogy mi van a könyvemmel)  

● Róth Dénes üzleti magándetektív - példamutatás 

(a fenébe, neki előbb lett könyve, mint nekem) 

 

És akiktől sokat tanultam ebből a gyönyörű szakmából: 

● Janovics József - csempe képviselet 

● Nagy Béla (Keranita Bt.) - csempekereskedelem 

● Havasy Viktor - étrendkiegészítő forgalmazás 

● Ádám Szilárd - tréning, tanácsadás 

● Zimon Pál - víztisztító kereskedelem 

 

Vittinger László - kapcsolatépítész, értékesítés fej-

lesztő 

 

 

És most jöjjenek a tippek! ... 
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Részletek a Ne tukmálj! Értékesíts! című könyvből 

 

5. tipp: Értékesítőként mindig lesz elvesztett üzleted. 

A kérdés az, hogy mikor derül ki, és mennyi időt töl-

tesz vele?  

 

Az egyik legszebb és egyszerre legkiábrándítóbb vonása 

az értékesítésnek, hogy soha nem lesz 100%-os szakma. 

Ha egy esztergályos kap 10 db vasat, hogy esztergáljon 

10 db kalapácsfejet, akkor a munka elvárható végered-

ménye 10 db tökéletes kalapácsfej. Ha én a főnöködként 

holnap adok neked 10 előkészített leadet (üzleti lehető-

séget, partnerjelöltet) és te abból 7 üzletet megkötsz, ak-

kor te vagy a legkirályabb értékesítő! Bizony, tartósan a 

kiváló értékesítők is csak kb. 70%-os konverzióval dol-

goznak. Ha te 100 %-os hatékonysággal értékesítesz, ak-

kor bizony gyanús, hogy túl olcsón adod a portékádat, 

"pénzt hagysz az asztalon". De akkor mi különbözteti meg 

a kiváló értékesítőket? >>Folytatás a könyvben…  

 

8. tipp: A hideghívás a XX. század, helyette tervezd 

meg az online marketing és networking tevékenysé-

gedet!  

 

Felejtsd el végre a hideghívást! Nem túl régen történt, 

hogy egy nyomda üzletkötője felhívott (ismeretlenül), és 

telefonon elkezdte ajánlani a szolgáltatásait. Na, még egy 

hideghívás. Ami ezután történt, az engem is meglepett, 

kissé értetlenül fogadtam. Egyébként van egy nyomda és 

reklámstúdió, akivel teljesen elégedett vagyok. Megbí-

zom bennük, egy networking szervezetben ismerkedtem 

össze a vezetővel. Nem próbálta rám erőltetni magát, kö-

tetlen beszélgetéssel indult a kapcsolatunk. Névjegyet, 

https://www.salesdoppingclub.hu/p/netukmalj-ertekesits/
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rollupot rendeltem náluk, meggyőződtem a profizmusuk-

ról és emberileg is szimpatikus a cégvezető. Már több 

ügyfelünknek ki is ajánlottam. De térjünk vissza az emlí-

tett ismeretlen nyomdai üzletkötőhöz. Az imént már emlí-

tettem, hogy egy üzleti kapcsolatépítő szervezet tagjai 

vagyunk. Azt mondtam telefonon az üzletkötőnek, hogy 

engem pillanatnyilag nem érdekel a szolgáltatásuk. Vi-

szont a következő héten szerdán találkozom 15-20 vállal-

kozóval, cégvezetővel, akiknek szívesen bemutatom, biz-

tos lesz közöttük, akit érdekelhet a nyomdai szolgáltatás. 

(Az említett networking szervezet egyik csoportja éppen 

nyomdát keresett.) >>Folytatás a könyvben… 

 

10. tipp: Mindig legyen egy rövid és ütős (8-10 mp) 

bemutatkozásod, amit egy rendezvényen, konferen-

cián használhatsz. De ne tarts termékbemutatót!  

 

Sok networking eseményen vettem/veszek részt, ahol 

rendszeresen figyelem, hogy hogyan mutatják be tevé-

kenységüket a vállalkozók. Elég ritkán hallok olyat, ami 

meg is marad bennem, legtöbbször üvegessé vált tekin-

tettel várom, hogy megszabadulhassak az illetőtől. Mire 

gondolok? Nézzünk egy elképzelt szituációt, amit a meg-

történt esetekből gyúrtam össze.  

 

• Jó napot kívánok, ha már egyszer egymás mellé 

kerültünk, hadd mutatkozzak be, Vittinger László 

vagyok.  

• Jó napot, "Öntudatos Dezső" vagyok.  

• Hogy tetszik a konferencia?  

• Nagyon jó, úgy néz ki, hogy hasznát tudom venni 

a cégemben a hallottaknak.  

• Mivel foglalkozik? (Itt nyitom ki Pandora szelencé-

jét.)  

https://www.salesdoppingclub.hu/p/netukmalj-ertekesits/
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• Cégem, a Fantom Ipari és Bizgentyűgyár Kft. 

gyártja azokat a bizgentyűket, ami mindenkinek 

javasolt az ajtóbecsapódás hangtalan lassítására, 

és ezáltal védi a dolgozók testi és lelki egészségét 

a zajkárosodás és az ijedtség tekintetében, már 

csak azért is, mert a bizgentyűk gasztrobutánpa-

rapolimerből készülnek, így a használati idejük el-

éri az épületét, ami azért fontos, mert egy egyszeri 

beruházással tartósan meg lehet védeni a dolgo-

zók és természetesen az ön egészségét, amely 

amúgyis annyi veszélynek van kitéve, mivel a mai 

áldatlan gazdasági állapotok rengeteg terhet ró-

nak a vállalkozókra és az alkalmazottaikra, amivel 

olyan nehézzé vált a megtartásuk, így a helyze-

tünk lassan olyanná válik, amivel a rendszerváltás 

óta csak egyszer, a 2008-as gazdasági válság 

alatt volt dolgunk, de akkor is rengeteget lehetett 

volna csökkenteni a válság okozta károkat, amik 

annyi vállalkozást tettek tönkre, én is nagyon so-

kat szenvedtem, alig élte túl a cégem, még jó, 

hogy idejében eszembe jutott ez az ötlet, és nem 

csak a műanyag poharak és tányérok gyártásából 

kellett megélnem.  

• Értem. (Ennyit tudtam beszúrni, vett egy levegőt 

és folytatta.) >>Folytatás a könyvben… 

 

 

12. tipp: Értékesítőknek: Ha a cégednél az egyetlen 

ügyfélszerzési mód a hideghívás: MENEKÜLJ ON-

NAN!  

 

Gondolom, hogy most az összes biztosítós, ingatlanos és 

egyéb őskövület cégvezető bosszúsan a sarokba vágja a 

https://www.salesdoppingclub.hu/p/netukmalj-ertekesits/
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könyvet, és hallani sem akar a XXI. századi ügyfélszer-

zésről. A 8. tippnél már beszéltünk erről a témáról. Igen, 

én irtom a hideghívást. Kedves cégvezető, ha te sem sze-

reted, hogy valaki hideghívással akar hozzád bejutni, ak-

kor milyen erkölcsi alapod van arra, hogy ezt elvárd az 

értékesítőidtől? Tovább provokállak. Ha beszélek az ér-

tékesítőddel, és ő meséli el, hogy csak a hideghívás léte-

zik neked, azt fogom mondani neki, hogy sürgősen mond-

jon fel. Lépjünk már át a XXI. századba! Had világítsam 

meg más szemszögből. Ma, marketing nélkül, hideghí-

vással értékesíteni egy olyan tevékenység, amivel max. 

egy év alatt a legjobb értékesítődet is kiégeted. Ami ne-

ked egy szabad szemmel is jól látható pénzmennyiségbe 

kerül. Ráadásul a 2019-es munkaerőpiaci helyzetben biz-

tosan könnyen pótolod az értékesítőket? >>Folytatás a 

könyvben… 

 

16. tipp: Egy üzleti tárgyaláson mindig az irányít, aki 

kérdez. Ne engedd ki a kezedből az irányítást!  

 

Körülbelül 14 évvel ezelőtt, egy klinker burkolatokat for-

galmazó cég üzletágvezetőjeként dolgoztam, ott esett 

meg velem a történet, ami az igényfelmérésről és az irá-

nyításról szól. Bejött a bemutatótermünkbe egy kopasz 

fekete bőrdzsekis vevő, egy fekete négykarikás 6-os au-

tóval, csak úgy sütött róla, hogy tudja, hogy mit akar, nem 

szokott ellentmondani neki senki. Jól menő vállalkozónak 

tűnt. Köszöntem, hagytam nézelődni, majd rámutatott az 

egyik termékünkre és így szólt határozottan:  

 

• Van e-raktáron és mennyibe kerül ez a tégla, ha 

100 m2-t veszek belőle???  

• Az ára 9800 Ft/m², de megkérdezem a kolléganő-

met a készletről, egy pillanat. - feleltem, majd ezt 

https://www.salesdoppingclub.hu/p/netukmalj-ertekesits/
https://www.salesdoppingclub.hu/p/netukmalj-ertekesits/
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kérdeztem mosolyogva, miközben vártam a kollé-

ganőm válaszát:  

• Egyébként hová szeretné feltenni? Egy másod-

perc hallgatás, szúrós tekintet, és jött a válasz:  

• A családi házam lábazatára.  

• Honnan jött az ötlet a klinker lábazatra? -kérdez-

tem.  

• Sokat járok Belgiumban és Hollandiában, ott tet-

szett meg, de nem fogom az egész házat bebur-

kolni vele. - kezdett megnyílni az ügyfél.  

• Értem. -Feleltem, majd a következőt kérdeztem:  

• Mutathatok önnek egy műszaki megoldást, amivel 

ugyanazt az esztétikai élményt kapja ugyanebből 

a téglából, de körülbelül 30%-ot megtakaríthat az 

imént említett árból? -kérdeztem. Felvont szemöl-

dök, egy másodperc szünet, és azt felelte óvato-

san:  

• Igen mutathat, de nem fogok valami csempeszerű 

esztétikai kompromisszumot kötni. >>Folytatás a 

könyvben… 

 

21. tipp: A bizalomépítés során soha ne hozz szóba 

vallási és politikai témákat! A focival is vigyázz! :)  

 

Van két téma, amiben a fentektől eltérően nem érdemes 

egy tárgyaláson az egyetértést keresni. Ez pedig a poli-

tika és a vallás. Persze van még néhány, amit nem szok-

tunk (faji, nemi hovatartozás, Fradi vs. Újpest stb.) de ez 

a kettő a legérzékenyebb. A következőkben pedig azt is 

elárulom, hogy miért. Ahogy a tréningjeimen is elmon-

dom, egy tárgyaláson az első feladat a bizalom építés. 

Ezt pedig olyan témákat érintve tesszük, aminek pozitív 

hangulata van, és keressük a hasonlóságokat a két tár-

gyaló partner között. Ha üzletet szeretnél kötni, azt csak 

https://www.salesdoppingclub.hu/p/netukmalj-ertekesits/
https://www.salesdoppingclub.hu/p/netukmalj-ertekesits/
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pozitív hangulatban tudod megtenni. A politika és a vallás 

érzelmekre ható témák, a mai átpolitizált és végletesen 

megosztott közéletben ellentmondást vagy negatív han-

gulatot teremt a két téma. Ha szóba hozod, nem lesz üz-

letkötés. Képzeld el, hogy egyetértve kezditek szidni a 

kormányt/ellenzéket (tudatosan nem foglalok állást) a vé-

gén olyan állapotba kerültök, hogy nem is érdemes élni, 

nemhogy pozitívan, előre mutatóan belevágni egy közös 

üzletbe. Vagy képzeld el azt, hogy elkezded szidni a kor-

mányt/ellenzéket, és kiderül, hogy a tárgyaló partnered 

más álláspontot képvisel, garantált az utálkozás. Lehet, 

hogy intelligens, és nem mondja ki, de magában már be 

is skatulyázott. De mit csinálj, ha a potenciális ügyfeled 

hozza szóba a két témát? Először is ne foglalj állást, majd 

tereld el a szót. De hogyan lehet elterelni a szót, úgy, 

hogy ne vegye észre a másik fél? A terelésnek van egy 

fontos szabálya, az elhangzó mondat lényegtelenebbik 

részére kell visszautalni. Így nem térsz el teljesen a témá-

tól, viszont leveheted a figyelmet az ügyfélnek fontosabb, 

de érzékeny témáról. Ezt most ugye csak akkor hiszed el, 

ha hozok egy példát? Na jó, rendben. >>Folytatás a 

könyvben… 

 

Tetszik, amit eddig olvastál?  

 

Rendeld meg a könyvet ide kattintva! 

https://www.salesdoppingclub.hu/p/netukmalj-ertekesits/
https://www.salesdoppingclub.hu/p/netukmalj-ertekesits/
https://www.salesdoppingclub.hu/p/netukmalj-ertekesits/

