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ÉRTÉKESÍTÉSFEJLESZTÉS, TANÁCSADÁS 
VÁLLALATI ÜGYFELEK SZÁMÁRA 

- BEMUTATKOZÓ ANYAG -  

Képzettségem, Munkatapasztalataim 

• Közgazdász végzettséggel rendelkezem  

• Több neves cégnél szereztem meg az értékesítői tapasztalataimat 

(Generali Providencia, CVO Hungary, DOOR Training) 

• 2002 óta foglalkozom oktatással 

• A legtöbb tapasztalatot a DOOR Training keretein belül szereztem, 

ahol értékesítő, értékesítési tréner és képzési konzulens voltam. 

• 2012 óta saját vállalkozásomban, a Sales Mentor színeiben végzem 

a munkámat. 

Fejlesztéssel, tanácsadással kapcsolatos koncepcióm 

Egy fejlesztés a mai üzleti elvárások mellett nem egy néhány napos 

drága tréningről kell, hogy szóljon csupán. A kitűzött célokhoz, üzleti 

eredményekhez vezető út nem az elméleti tudás átadásában rejlik, 

hiszen az amúgy rendkívül fontos, és tudományosan megalapozott 

modellekkel felépített lexikális tudást egyre többünk birtokolja már. A 

kérdés az, hogy konkrét üzleti célok, ügyfélhelyzetek, projektek 

megvalósítása során ki tud gyakorlatias, használható tanácsot, 

támogatást adni, mint egy jó mentor. 

Én ebben segítem az ügyfeleimet, úgy hogy egy tudásbázis kialakítása 

során kellő arányban keverem össze az elméleti és gyakorlati 

összetevőket úgy, hogy a fejlesztés időintervalluma operatív szinten 

egy tejes értékesítési folyamatot követ végig annak minden szükséges 

szereplőjével és rendszerével együtt. 
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Fejlesztéssel, tanácsadással kapcsolatos területem 

• Tapasztalataimra alapozva kizárólag értékesítés fejlesztéssel 

kapcsolatos projekteket vállalok el.  

• Módszertanom három alapvető szabályra épül:  

mérhetőség, gyakorlatiasság és komplex látásmód az 

értékesítési folyamatban operatív szinten.  

• Programjaim kialakítása során az egyik legfontosabb célom, hogy a 

munkatársak ne csak megértsék, hanem képesek is legyenek 

alkalmazni az egyetlen szabályt, melynek lényege:  

"A hozzáadott érték elsősorban az értékesítő hozzáállásában és nem a 
termékben vagy szolgáltatásban rejlik!" 

A képzésben résztvevők 

Egy értékesítés-fejlesztési projekt kellően komplex ahhoz, hogy ne csak 

egy területre és annak szereplőire koncentráljunk ahhoz, hogy eredményt 

generáljunk. Ezért minden olyan munkatárs, aki közvetve és közvetlen 

módon szerepet játszik az ügyfélkezelésben kellő támogatást igényel. 

Ezért operatív szinten nagy kört fed le a résztvevők csoportja: 

• Háttértámogatást nyújtó munkatársak 

• Ügyfélszolgálati munkatársak 

• Telesales munkatársak 

• Üzletkötők 

• Operatív vezetők 

Alkalmazott módszereim 

• Tréning 

• Coaching (egyéni és csoportos) 

• On-the-job fejlesztés 

• Ötletbörzék, Projektmegbeszélések 

• Rendszeres értékesítői csapattámogatás 
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Referenciák  

• INVITEL 

• KINNARPS 

• MEDTRONIC 

• GLS 

• UTi 

• BEPPLER 

• LIMA 

• REISSER 

• OTP 

• JOHNSON CONTROLS 

• MEDIA MARKT 

• TELEQUEST 

Elérhetőségeim 
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