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- Most akkor angolra váltok.  

 

- Remek, így jobban értelek!  

 

- Szóval, azért szerettem volna elkészíteni veled ezt az interjút, hogy megoszthasd a tudásodat 

arról, hogy hogyan építsen fel az ember egy jól menő vállalkozást. Mert az egy dolog, hogy az 

ember rendelkezik azzal a tudással, amivel megváltoztathatja mások életét, amivel hatással 

lehet az életükre, de megint másik dolog az, hogy hogyan lehet eköré egy virágzó vállalkozást 

építeni. Hiszen, amikor én elkezdtem vállalkozni, úgy voltam vele, hogy rendben, 

megszereztem a tudást, de most akkor hogyan tovább? Hogyan tudok mindezek köré egy 

vállalkozást felépíteni? Hogyan tudom felépíteni az új hivatásomat?  

 

- Bizony. Kezdő vállalkozóknak ez általában nem könnyű feladat, még akkor sem, ha manapság 

nagyon   sok információhoz hozzáférünk. Könnyebb lenne, ha az emberek pontosan tudnák 

mit kell tenni, de mivel túl sok információ kering, ez mindenkit összekavar, és a végén már nem 

is tudják, hogy mit is kellene tenniük.  

 

- Szóval mit kellene tenniük?  

 

- Na igen. Tehát van egy olyan képlet, amit én Jay Abraham-tól tanultam. Volt szerencsém 2017-

ben személyesen is tanulni tőle, és olvastam a könyvét még 2002-ben, aminek a címe „Getting 

Everything You Can Out of All You've Got” Tehát “Hozz ki mindent abból, amid van”. És az egyik 

nagyon fontos dolog, amit ebben a könyvben tanít, hogy mindössze három módja van annak, 

hogy fejleszd a vállalkozásod.  

Az első, hogy új ügyfeleket szerzel. Tehát azon dolgozol, és arra fókuszálsz, hogy új 

ügyfeleket szerzel.  

A második, hogy növeled az egy tranzakcióra jutó átlagot. Ez azt jelenti, hogy minden 

alkalommal, amikor valaki valamit, vagy valamilyen szolgáltatást vásárol tőled, az egy 

tranzakció, amiért fizet neked valamennyit. Van, hogy többet, van, hogy kevesebbet, de 

ezeknek mindig lesz egy átlaguk. És ezt hívjuk egy tranzakcióra eső átlagnak.  

Aztán a harmadik, az a vásárlási gyakoriság. Ami azt jelenti, hogy milyen gyakran 

vásárolnak tőled, például egy évben egyszer, vagy kétszer vagy háromszor. Szóval, ez a 

gyakoriság.  

És ami a legfontosabb, hogy mind a három tényezőt egyszerre figyeld, és a helyzet az, 

hogy a legtöbb vállalkozó elfeledkezik a második kettőről, és kizárólag arra koncentrál, hogy új 

ügyfeleket szerezzen, és ez így nehéz, mert az új ügyfél megszerzésére eső költségek általában 

magasak.   

Tehát ha például egyidejűleg növelnénk 10%-al az új ügyfelek számát, 10%-al a 

tranzakciós átlagot, és  50%-al a vásárlások gyakoriságát,  akkor összességében a vállalkozás 

máris 81.5%-al növekedne.  Tehát majdnem kétszeresére nőne pusztán azáltal, hogy néhány 

változót megváltoztattunk. 

 

- Na igen, ez könnyűnek hangzik. Mindig könnyebb mondani, mint csinálni.  

 

- Így van, szóval ezért javaslom azt mindenkinek, hogy külön-külön, mind a három területre 

kidolgozzon stratégiai és taktikai lépéseket.   
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Tehát: új ügyfelek. Mit teszel ebben a hónapban, annak érdekében, hogy új ügyfeleket 

szerezz? Írj belőle listát, mindenről, ami csak eszedbe jut, annak érdekében, hogy új 

ügyfeleket szerezz. A második a tranzakciós átlag, vagyis, hogyan emelheted meg a 

forgalmad átlagát, tranzakciónként? Például tarthatsz több terméket, kínálhatsz több 

szolgáltatást, bevonhatsz más embereket és más cégeket, így mások is profitot termelnek 

neked; csinálhatsz rengeteg mindent. Emelhetsz árat, felülértékesíthetsz, alul 

értékesíthetsz, rengeteg mindent lehet csinálni, de lehet, hogy nem is tudjátok, hogy mit 

jelent az alul- és felülértékesítés... 

- Igen, én is pont meg szerettem volna kérdezni, hogy tudnál-e egy kicsit többet mondani a 

felülértékesítésről?   

 

- Ez például lehet az, hogy ha az ügyfél kér egy terméket, mi javaslunk neki valami másikat is. 

Ennek nem kell bonyolultnak lennie, ez lehet nagyon egyszerű is, például, képzeld el, hogy 

kínálsz egy alkalmat, órát.  

 

- Igen 

 

- Vagy mentorálást. Nos, az upselling, a felülértékesítés lehet esetedben az, hogy az egy alkalom 

helyett kínálsz három alkalmat. Vagy hat alkalmat.   

 

- Mint a csomagokat.  

 

- Igen, például, egy hatalkalmas csomagot. Tehát van ez. Az alulértékesítés azt jelenti, hogy az 

ügyfél, mondjuk, megvett egy alkalmat, mi pedig azonnal kínálunk neki egy hat alkalmas 

csomagot, amit mondjuk megkap 50%-kal olcsóbban. Ha nem kéri, akkor mondhatjuk azt, hogy 

itt van egy háromalkalmas csomag, két alkalom áráért. Ha valamit nem vett meg, 

megpróbálunk eladni neki valami mást, valami olcsóbbat. Ennyi az egész. Csupán ezzel a két 

módszerrel akár harminc százalékkal is megnövelhetjük a bevételünket.  Tehát ha ezeket valaki 

nem alkalmazza, az olyan, mintha nem hajolna le az utcán a pénzért. Ez a tranzakciós átlag.  

 

És akkor a gyakoriság. A gyakoriság azt jelenti, hogy... Nos, amikor az ügyfél nem akar 

tőlünk vásárolni, az általában két dolgot jelenthet: vagy nincs valamink, amit ő akar, vagy 

megbántódott valamin.  Általában ez a helyzet.  Tehát nagyon fontos, hogy egyre több 

minden legyen a repertoárunkban, amit eladhatunk. Továbbá lehet időszakos csomagokat, 

vagy tagsági programot csinálni, ami azt jelenti, hogy heti vagy havi gyakoriságú   fizetéssel 

kínálsz egy bizonyos terméket vagy szolgáltatást szóval akár így is lehet emelni a 

gyakoriságot.  

Ez a három nagyon fontos terület van, aminek a fejlesztésével emelhető a bevétel, hiszen 

van ennek másik oldala is, mégpedig a költségek.   

- Igen, és... Beszélnél erről is egy kicsit?  

 

- A költségek. Ami ebben érdekes, hogy ha az embernek van egy bizonyos haszonkulcsa, és a 

költségeit 12.5%-kal csökkenti, azonnal megnő a bevétele több, mint 30%-kal! Tehát, ha a 

haszon növelésével megegyező energiát fektetünk a költségek csökkentésébe, már azzal is 30-

40%-os bevételnövekedéssel számolhatunk.  Csupán a költségek oldalát nézve. És persze az is 
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fontos, hogy az ember tisztában legyen a költségeivel. Sokan nem vezetik a költségeiket, 

amikor elindulnak...  

 

- Igen...  

 

- Sőt, különösen, amikor elindulnak. Ezt a hibát én is elkövettem.  Néha pedig a saját pénzünket 

és a céges pénzt is összemossuk, tehát a személyes jövedelem és a céges bevétel nem-

különválasztása is gond lehet. Szóval, ez is olyasmi, amire szánni kell energiát. Igen, hogy az 

ember mindig tudatában legyen a költségeinek, kezdettől fogva vezetni kell a kimutatásokat, 

statisztikákat... Igen, és ha az ember netán mínuszban van... azt sem árt tudni, hogy éppen 

mínuszban van. Vagyis, veszteséges. Amikor még a nullszaldót sem éri el. Ez megtanít arra, 

hogy hogyan legyünk tudatosok, hogy hogyan gondolkodjunk hosszú távon. Még valami, amit 

sokan elfelejtenek, amikor van bevétel, ez pedig az adó.  

 

- Na igen.  

 

- Jön az adó, és hirtelen nincs semmi pénzük, holott van bevételük.  

 

- Igen, hiszen azt is be kell fizetni...  

 

- Pontosan, adózni kell. Néha emellett előfordul az is, hogy hiába adóztunk, hiába van bevétel, 

nincs pénzforgalom, mert nem hajtották be, vagy eleve nem számoltak fel eleget, és akkor van 

az a pénz, amit úgy mondunk, hogy „kinn rekedt” pénz, kintlévőség.  

 

- Igen, hiszen te megcsináltad a munkát, de az ügyfél nem fizetett, csak fog, de az a pénz, az a 

pénz még nincs a számlánkon.   

 

- Igen, erre mindig ügyelni kell. Különösen azok, akik szolgáltatásokat nyújtanak. Néha, 

kifejezetten a szolgáltatók között, ha hosszú távú szolgáltatásról van szó, ahol az ügyfél 

mondjuk bizonyos rendszerességgel fizet, vagy ilyesmi, vagy a fizetség a szolgáltatás 

eredményeitől függ... Annak hatása van a pénzforgalomra. Tehát előfordulhat, hogy az ember 

sikeres, van bevétele, de nincs pénze.  

 

- Mivel az ügyfél nem fizetett.   

 

- Igen. 

 

- Tehát mindenképpen fontos, hogy az ember be is  szedje a pénzt. 

 

- Igen.   

 

- De ahogy az elején... Te mindezt a saját erődből tanultad meg, a saját területeden,  a mi 

esetünkben ez az életmód mentorálás, az elején az ember olyan izgatott,  hogy ebbe 

belevágott, mégis nagyon  tudatosnak kell lennie, hogy... több lovat ülünk egyszerre, és ott van 

az üzletember, az üzletemberek lován. Sokan a leges-legelején nem képesek ezt 

különválasztani, nincs üzletember, csak ők.  
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- Igen, ez jó meglátás. Az elején az emberek nem így gondolkodnak. Az elején még nem látják 

be, hogy egy személyben ők az ügyvezető igazgatók, pénzügyesek, marketingesek, mindenki... 

Van egy olyan jelenség, ami... nem tudom, így érthető-e... amit jojó-szindrómának hívunk. 

Tudod, mi az a jojó. Így, fel-le...  Szóval, ez különösen a szolgáltatóknál fordul ez elő. Az 

embernek munkára van szüksége, keres ügyfeleket, lesznek is ügyfelei, és ahogy a meglévő 

ügyfeleikkel foglalkoznak, nem keresnek egyéb, potenciális ügyfeleket, távlati ügyfeleket. 

Vagyis ez azt jelenti, hogy dolgoznak, azt befejezik, és most?  

 

- Vagyis megesik, hogy elölről kell kezdeniük az egészet.  

 

- Ez a jojó-szindróma.  

 

- És hogy kerülhető el ez a jojó-szindróma?  

 

- Remek kérdés. Általában azon múlik, hogy az embernek vannak-e távlati ügyfeleik a 

tarsolyukban. És persze, hogy elég elhivatottak ahhoz, hogy ha bizonyos potenciális ügyfelek 

jelentkeznek, legyen rájuk kapacitás. És ez egy másik dolog, amiről fontos beszélni, ez pedig 

maga a kapacitás, vagyis, annak a mércéje, hogy hány ügyféllel vagyunk képesek foglalkozni. 

Vagyis le kell ülnünk, és végig kell gondolnunk, hogy mi az a mennyiség, ami kezelhető, úgy, 

hogy ne terheljük túl  magunkat, de ebbe a jojó-szindrómába se essünk bele. 

 

- Vagyis, pontosan hány ügyféllel tudunk együtt dolgozni.  

 

- Tehát ezzel mindenkinek foglalkoznia kell. Pontosan. Nagyon kevesen vannak ezzel tisztában. 

És vannak, akik azt mondják, hogy jaj, tudod, nekem csak... én csak... mit tudom én, öt ügyféllel 

tudok dolgozni egy héten... Szerintem ez remek. Mégpedig azért, mert ezt a mennyiséget, ezt 

a számot, marketingfogássá lehet tenni.  

 

- Vagyis azt sugallja, hogy nem vagy elérhető mindenkinek, mindenkor. 

 

- Pontosan!  Ezt fel lehet használni!  

 

- Vagyis ez... ez már magában marketing.  

 

- Igen, pontosan! Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy „ajjj, csak öt ügyféllel bírok el”, 

gondoljunk erre lehetőségként. Igen, öt ügyfél, mert ez az én különlegességem, és ez nem jár 

mindenkinek... Ez persze arra is lehetőséget ad, hogy az ember megemelje az árait.  

 

- Igen. Igen. így kell elindulni. Hogy az előjegyzés tele van. Aztán lehet emelni az árakon. 

 

- És mit gondolsz a szolgáltatásokról, mint, tudod, mentorálás, ilyesmi... Hogyan kezdjen bele az 

ember, ha mondjuk úgy indul, hogy „jó, akkor eleinte nyitva leszek két napot vagy három napot 

a héten”, vagy ilyen a személyiségük, a megközelítésük, hogy előbb részmunkában, aztán talán 

teljesben...  

 

- Igen, ha az embernek van főállása, természetesen élhet ezzel a szabadsággal, de ha ez a 

főállásunk, akkor az elején...  És különösen az elején, annyi ügyfelet kell szerezni, amennyit 

csak lehet. És ehhez azt is meg kell tenni, amit mindenkinek javaslok, már a kezdet kezdetétől 
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fogva, hogy próbálják meg automatizálni a dolgokat. És ez az egyik titka, hogy miként 

növekedhet egy vállalkozás anélkül, hogy az alkalmazottainak a száma is növekedne.  Hiszen, 

ha az ember növeli az alkalmazottai számát, azzal rengeteg probléma is jár együtt. Van egy 

barátom, akinek van egy mondása, egy nagyon jó mondás, ami szerint „minden lépés mögött 

ott van az ördög”. vagyis...  

 

- Vagyis minden fejlesztés magával hoz új problémákat, amiket meg kell oldani.  

 

- Pontosan. De ettől izgalmas a vállalkozók élete. Igen, mindig van valami kihívás... 

 

- Sosem unalmas!  

 

- Igen...  

 

- De ez egy jó ötlet. Nem kiszervezés, hanem automatizálás.  És mindig van olyasmi, hogy...  

 

- képzeljük most el az életmód mentorokat. Tehát az egyik teendő, hogy automatizálják az 

előjegyzéseiket.  

 

- Igen, hogy ne kelljen mindent egyesével csinálni, mint mondjuk itt a naptáram, és mindenhová 

egy-egy foglalás...  

 

- Igen, vagyis lehet egy... lehet egy tölcsér, egy csatorna, amin az emberek átmennek, 

megválaszolnak mondjuk egy űrlapot, ez az űrlap eleve egy szűrőként szolgálhat,  hogy az adott 

ügyfél milyen napra vagy milyen típusú találkozóra jöhet el,  vagy eleve bizonyos más  

megközelítésekkel dolgozó találkozókra szervezed be a naptáradban, mindez automatizálható. 

 

- És mindezekre van ingyenes program, vagy előfizetéses programok...  

 

- Persze, persze.  

 

- Én azt hiszem, hasznos dolog már az elején befektetni...  

 

- Egyetértek 

 

- De biztosan vannak próbaverziók is, amik egy darabig ingyenesek, kipróbálhatóak, aztán ha 

beválik, be lehet fektetni...  

 

- Igen. Naptárat illetően rengeteg, rengeteg program és eszköz van, de ezekkel gyakran 

probléma, hogy mondjuk nem kezelik a különböző időzónákat, vagy nyelveket, például ugye  a 

magyart... Nagyon sok kitűnő eszköz van, ami csak angol nyelven elérhető, vagy nem 

fordíthatóak át más nyelvre... egy ilyen program például, amit mi is használunk portugálul, az 

a youcanbook.me.  

 

- Szóval youcanbook.me És akkor ez több nyelven is elérhető, ugye?  

 

- Igen, mindent meg lehet rajta változtatni, variálni, összeköthető az office 365-tel vagy a 

Gmaillel és remekül működik.  
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- Nagyon tetszik nekem ez az ötlet, hogy kezdettől fogva automatizáljunk, hiszen ez hosszú 

távon is annyival megkönnyítheti az ember életét... Ha egyszer rájövünk, hogy hogyan lehet 

valamit automatizálni, onnantól a gondolkodásunk is megváltozik, ennek a gondolatnak a 

mentén próbálkozunk majd minden területen megkönnyíteni az életünket...  

 

- Nos, köszönöm szépen a tanácsaidat. Mondd, hol találhatnak meg a nézők többet rólad?  

 

- Nagyon egyszerű, ricardoteixeira.com Remek, köszönöm a tanácsaidat és a meglátásaidat.  

 

- Köszönöm!  


