
Új céges értékesítési rendszerek a világban a válság után 
 
Amikor cégeknek akarunk eladni, akkor első lépésben nézzük meg, ezen a téren milyen értékesítési 
modelleket alkalmaznak azok a cégek, akik már régóta ezzel foglalkoznak. 

A 2008-as válság érdekes hatása, hogy ebben a meglepően konzervatív szakmában, a vállalati BtoB 
üzletkötési területen igen nagy átalakulás zajlott le. Jelenleg négy modellt használnak: 

● Vertikális üzletkötői modell 
● Horizontális üzletkötői modell 
● Passzív marketinges modell 
● Aktív marketinges modell 

Az átalakulásra jól jellemző, hogy 2008 előtt a négy modellből gyakorlatilag csak az elsőt alkalmazták. 

Nézzük sorban a négy modellt. 

Vertikális üzletkötői modell 

Ez sok ezer éves modellje az értékesítésnek, már a piramisok építéséhez is így adták el a kőfaragó 
szerszámokat. Ennek lényege, hogy egy-egy értékesítő, ügynök, területi képviselő felderíti a 
potenciális ügyfeleket (leadeket). Bejut hozzájuk, tárgyal, bemutatja a terméket, rábeszéli őket a 
vásárlásra és megköti az üzletet. 

Egy-egy üzletkötő minden fázist maga végez: ő szerzi a leadeket, felderíti a céget, tárgyal, ajánlatot 
állít össze, üzletet köt. Tradicionálisan földrajzilag, vagy más szempont (iparág) szerint szokták 
szétválasztani a piacot és így osztanak ki egy-egy területet az üzletkötőknek. De még az sem ritka, 
hogy aki kapja, marja alapon minden üzletkötő nem csak a konkurenciával, de a saját kollégáival is 
versenyezik. 

Horizontális üzletkötői modell 

A válság hatására derült ki, hogy a vertikális üzletkötői modell rendkívül rossz hatásfokú. Ugyanis az 
üzletkötői folyamat egyes részei más-más kompetenciát követelnek meg a művelőjétől. A 
legnehezebb, és egyben a legdrágább munkafolyamat a tárgyalás. Nagyon nehezen lehet olyan 
embert találni, aki jól tud tárgyalni, bemutatni egy terméket, kezelni a vevők kifogásait és megkötni az 
üzletet. Ehhez képest leadeket gyűjteni, telefonon egyeztetni, árajánlatokat írni, nem olyan bonyolult 
és drága munka. Ugyanakkor a vertikális üzletkötői munka átka, hogy ezekkel a kiválóan tárgyaló 
emberekkel nyomoztatunk leadeket, telefonáltatunk és íratunk árajánlatokat. Ez nem csak nem 
hatékony, de ezek az emberek ráadásul utálják is. Egy kiválóan tárgyaló emberrel favágásszerűen 
árajánlatokat íratni olyan rossz hatásfokú, mint villanyborotvával füvet nyírni. 

Ezért nyert teret az elmúlt években a horizontális üzletkötői modell. Ez körülbelül akkora fordulat az 
üzletkötésben, mint annak idején, amikor Ford bevezette, hogy ahelyett, hogy a profi autószerelők 
szépen összerakják a kocsikat, futószalagon, teljesen szakképzetlen betanított munkások szerelik 
össze az autókat. Ugyanis itt is az üzletkötési folyamatot részekre bontjuk szét. Jellemzően külön 
kutatócsoport gyűjti össze a potenciális vásárlókat (leadeket), deríti fel hozzájuk a hozzáférést, 
egyeztet velük időpontot. Aztán az üzletkötő dolga csak annyi, hogy kimenjen tárgyalni. És persze 
külön erre szakosodott emberek írják az árajánlatokat. 



Ebben a rendszerben mindenki boldog. A ténylegesen tárgyaló üzletkötőknek végre csak azt kell 
csinálniuk, amihez a legjobban értenek: tárgyalniuk. A kutatást, telefonálást, árajánlat írást végzők 
mind szakosodhatnak és tökéletesen végzik a munkájukat. A cégtulajdonos pedig azért boldog, mert 
az üzletkötés költsége sokkal olcsóbb: a nem tárgyaló emberek fizetése harmada-negyede egy jó 
üzletkötőének. Összességében egy-egy üzlet megkötési költsége ebben a modellben fele-harmada, 
mint a vertikális modellben, ráadásul a hatékonyság is megugrik. 

Ugyanakkor a horizontális modellnek vannak hátrányai is. Egyrészt ezt nem lehet kicsiben 
megcsinálni. Ehhez legalább 2-4 ember kell, de inkább 10. Másrészt ez a rendszer nagyon komoly 
együttműködést igényel, számítógépes CRM rendszer alkalmazása kötelező. Mellesleg egy ilyen 
rendszerben rögtön látszik, ha valaki nem jól dolgozik, ezért az üzletkötői szakmában sokan nem 
szeretik. 

Passzív marketinges modell 

Ismét csak az elmúlt pár év találmánya. Sok cég természetesen az üzletkötői gárdája mellé is 
készített a cégnek csili-vili weblapot. Azok, akik ezt a házi feladatot jól megcsinálták, rendesen 
felépítették a weblapjukat, nem sajnálták a pénzt a keresőoptimalizálásra, meglepődve vették észre, 
hogy egyszer csak olyan cégek keresik őket, kérnek árajánlatot, hívják meg őket zártkörű 
pályázatokra, akiknek korábban a hírét sem hallották. 

Ugyanis a vállalatok munkaerőgárdája is megújult. Így ha a főnök kiadja, hogy keressenek új 
takarítócéget, szerszámgép gyártót, klímatakarítót vagy fémcső beszállítót, akkor ezek a fiatalok nem 
kotorásznak a névjegytárukban, hogy milyen üzletkötők jártak náluk az elmúlt években erről a 
területről, hanem rákeresnek a kulcsszavakra a Google-ban, és végignézik az első találatokat. 
Amelyeknek normális oldala van, azoktól kérnek ajánlatot és feladat letudva. 

Így a legjobb weblappal rendelkező, vállalatoknak eladó cégeknek ma már a forgalmuk több mint felét 
weblap hozza. Ezért bármilyen szuper üzletkötői gárdánk is van, szuper, erre szakosodott 
weblapunknak is lennie kell! 

A passzív marketinges modellt különösen olyan cégeknek kötelező alkalmazni, akik „vészelhárítással” 
foglalkoznak: olyan szolgáltatásaik/termékeik vannak, amelyekre váratlanul, de nagyon sürgősen van 
szükség. Ilyen például a duguláselhárítás vagy a legtöbb szervizszolgáltatás. 

Az aktív marketinges modell 

Ennek lényege, hogy a passzív marketinges modellben alkalmazott weblapunkat kiegészítjük a 
stratégiáknál leírt listaépítési módszerrel. A vállalati vevőnk számára értékes csali anyagokat rakunk 
fel a weblapunkra – jellemzően White Papers-ünket. Elkérjük kontaktjukat, aztán kommunikálunk 
nekik. És persze az üzletkötőink megpróbálják közvetlen felvenni velük a kapcsolatot. 

Tanulság 

Mindezek alapján minden cégtulajdonosnak, akik cégeknek adnak el, el kell gondolkoznia rajta - a 
sajéát cégénél melik rendszert fogja alkalmazni. 

Többet szeretne megtudni?  

Jelentkezzen Műhelygyakorlatomra! 

http://drtothandras.hu/mgy_cegeknekadnak_el_01/

