
Értékesítési futószalag felépítése a B2B cégeknek, ami folyamatosan hozza a vevőket 

  

  

A jó cégeket a rossztól az különbözteti meg, hogy a jó cégek rendszert építenek és rendszerben 

dolgoznak. A problémás cégek egy-egy emberre bízzák az egész üzletkötést, és így nagyon 

kiszolgáltatják magukat az egyes üzletkötők kényének-kedvének. Egy jól felépített rendszerben az 

egyes emberek feladata jól meghatározott és ezért a résztvevő emberek szükség esetén fel- és 

lecserélhetők. A jó rendszer egyben sok automata elemet is tartalmaz, ami kívülről és belülről is 

nehezen másolható és lopható el. 

Ön, mint az olvasóm, nem tudom milyen cégnél, milyen pozícióban dolgozik. Ha ön egy kis cég 

tulajdonosa, üzletkötője, akkor a teljes rendszer felépítése hirtelen hatalmas feladatnak látszik, 

pláne, ha még csak most kacérkodik a gondolattal, hogy nagy cégeknek is eladjon. Ilyenkor elég, ha 

csak szemezget a felvázolt elemek közt és azt alkalmazza, amit tud. De ha kis rendszert épít is fel, 

ha csak néhány elemből is áll, akkor is rendszerként kell megtervezni és üzemeltetni. Aztán lehet 

majd bővíteni. 

Miért kell a rendszer? Már említettem a forradalmi változást, amit annak idején Ford futószalag 

módszere hozott az autógyártásban. Előtte szakképzett autószerelők lépésről-lépésre 

összeállították az autót – az első csavartól az utolsóig. Ford elemi műveletekre szedte szét az 

autógyártás egyes szakaszait, és a félkész autót vitték lépésről-lépésre tovább, ahol egy-egy 

betanított munkás végzet el egy-egy műveletet. Egy jól összeállított kereskedelmi rendszer ma 

olyan, mint egy modern autógyár. Az egyes szakaszokon, ha lehet, ipari robotok dolgoznak, és csak 

ott, ahol feltétlenül szükséges, ott dolgoznak emberek. Ahogy az autógyártásban sokszoros 

hatékonyság növekedést hozott a futószalag alapú gyártás, úgy a modern értékesítési rendszerek is 

sokkal hatékonyabbak és jobbak, mint a régiek. 

Mi egy rendszer lényege? Hasonlóan a futószalagos autógyártáshoz, itt is első dolog, hogy a 

folyamatot megtervezzük. Ennek első lépése, hogy a folyamatot lépésekre bontjuk. Ezután az egyes 

leírásokat kidolgozzuk. Mit kell itt elvégezni? Ember vagy robot végezze? Milyen szerszámok 

kellenek ide? Mi legyen az optimális eljárás? 

A lépésekre bontott folyamat minden szakaszához ezután ki kell dolgozni a forgatókönyvet. Ki kell 

alakítani az eszközöket. Minden szakasznál mérési lehetőséget is létre kell hozni, ez alapján 

számszerűsíthető a szakasz hatékonysága. Ezen a ponton az értékesítés eltér az autógyártástól. 

Mert az autóknál egy karosszériából a végén kész autó lesz. Ezzel ellentétben az értékesítési 

folyamatból, ha egy szakasz hatékonyságát 10%-kal növeljük, akkor a végén 10%-kal több üzlet (és 

10%-kal több profit lesz). Sőt. Ha több szakaszból áll a rendszer, akkor az egyes szakaszok 

hatékonyságnövekedése szorzódik. Például egy hét szakaszos értékesítési folyamat minden részének 

10%-kal növeljük a hatékonyságát – ez azért nem nagy szó –, az a végén duplázza a teljes rendszer 

hatékonyságát: kétszer annyi profitunk lesz. Ezért kell minden szakaszt külön mérni, külön 

értékelni és csiszolni. 

Magát a rendszert is folyamatosan bővíteni kell. A modern marketing az utóbbi időben egyre 

bonyolultabb és összetettebb lett. Nagy divat a párhuzamos rendszerek tervezése: több 

célcsoportra bontjuk a vevőjelölteket, mindegyiknek külön csalik, külön re-marketing, külön 

hírlevél. De ha jól megy a rendszer, akkor a megnövelt profitból bőven lesz pénz a további 



fejlesztésre. Nem hiába írja a Biblia: „Akinek van, annak adnak, akinek nincs, azt is elveszik, amije 

van.” 

Egy ilyen rendszernél, pláne a nagyvállalati értékesítésben, ahol több embernek és a marketing 

automatáknak együtt kell dolgozniuk, ma már feltétlen szükséges CRM rendszereknek az 

alkalmazása. Ez lehet az a váz, amire feltűzhetjük az egyes fázisokat, ez lehet az az eszköz, amivel 

minden mérhető, tesztelhető és javítható. 

Most a következőkben végigmegyek a vállalati értékesítés szakaszain. Mindenütt mutatok pár 

eszközt, ami az egyes szakaszokban alkalmazható. Azonban felhívom mindenki figyelmét, járjon 

nyitott szemmel, lessen el eszközöket, tesztelje és építse a saját rendszerébe. Egy rendszert 

folyamatosan fejleszteni kell, így maradhatunk meg a változó világban. A halaknak a folyóban 

folyamatosan úszniuk kell, hogy egy helyben maradjanak. 

 1. Fő eszközök a marketing futószalag felépítéséhez 

 Most fontossági sorrendben összeszedem, mire van szükség, ha nagy cégeknek akarunk eladni. 

a) White Papers 

Ennek kell lennie az első eszközünknek, amit össze kell állítanunk, ha nagy cégeknek akarunk 

eladni. Formátum szempontjából nincs komoly elvárás, ezért ez könnyű. Előzőleg részletesen írtam 

erről, hogy kell felépíteni, minek kell benne lennie – ez alapján el kell készíteni. A White 

Papers-einket folyamatosan fejleszteni kell, átírni, új esettanulmányokat lehet beleírni. A White 

Papers a belépő a céges eladásban. Ezt küldjük el bemutatkozásként, ez lesz a csalink, ezt adjuk át 

a névjegyünk mellé. 

b) Arculat 

A következő lépés egy egységes, szép, letisztult dizájn, amit minden anyagukban használhatunk. Ez 

lesz rajta a weblapunkon, a prospektusunkon, a névjegyünkön, a prezentációinkban, a kiállítási 

standunkon, mindenütt. Mint korábban említettem, a cégeknél fokozott elvárás a megbízhatóság, 

és ha egységesen szépen néznek ki az anyagaink, akkor ez sokat tud dobni a megítélésünkön. Egy jó 

cégben dolgozó számára természetes, hogy a saját környezete, a cégük minden anyaga egységes és 

szép arculatban jelenik meg. A többi céges partner anyagai is így jelennek meg. Ehhez szokik 

hozzá. Ha mi nem így jelenünk meg, az számára taszító, disszonáns lesz. Ha mi kis, kaotikus 

cégként más kis, kaotikus cégeknek adunk el, akkor ez nem fog feltűnni. 

Kis cégeknek nagyon komoly kiadást jelenthet az arculattervezés. Azonban több lehetőség is van 

takarékoskodásra. Egyrészt elég sok freelancer internetes oldal van, ahol pár tízezer forintért jó 

grafikusokkal dolgoztathatunk. Az is lehetőség a spórolásra, ha magát a fő grafikai elemet 

terveztetjük meg és ebből mi magunk, vagy egy olcsó, kezdő grafikus rak össze további elemeket. 

Ami szerintem feltétlenül szükséges: 

● egy általános céges embléma 

● Wordben és PDF-ben egy prospektus, ajánlat, stb. template (különböző cím és belső 

oldal, fekete-fehérben és színesben) 

● névjegy, színséma, karakterkészlet az emblémához (weblapunkra) 

● e-mail template 

●  prezentációs diaminta. 



c) Prospektusok 

Alapvetően a cégbemutató/problémafeltáró és termék-prospektusok a fontosak. Ha a 

beszállítónktól kapunk termékprospektusokat, az teljesen rendben van. Ha ezeket PDF formában 

kapjuk, és a beszállítónk hozzájárul, a jobb PDF szerkesztőkkel ezeket át is alakíthatjuk, például 

beleilleszthetjük a saját emblémánkat. 

d) Alap prezentció 

Itt a lényeg egy 10-15 perces, maximum 12 diából álló prezentáció, ami a fő vevői problémákra 

adott válaszunkat adja meg. Ezt a prezentációt át is kell adnunk (ezért átszerkeszthetőnek kell 

lennie. Ugyanakkor kell, hogy legyen ennek egy nagyon jól előadott videós változata is, amivel 

majd a szekértő felkészülhet, hogy előadja. 

e) Weblap 

Weblapnál mindenképpen meg kell gondolnunk, hogy itt majd később nagyon sok funkciót kell 

utólag beraknunk, és olyan dolgokra kell majd használnunk, amit ma még el sem tudunk képzelni. 

Ezért könnyen átalakíthatónak kell lennie, ahol magunk is rakhatunk fel új tartalmakat. Másrészről 

nagy cégeknek akarunk eladni, és ezért a weboldalunknak is nagyon szépnek, elegánsnak, 

bizalomkeltőnek kell lennie. 

Kezdőként ezért én az ingyenes WordPress weblap motort ajánlom, ami hatalmas tudású és 

rengeteg kiegészítést tartalmaz. Ugyanakkor ehhez már pár ezer forintért lehet kiváló design 

template-ket vásárolni. Érdemes olyat venni, ahol a színek és a karakterkészletek a megtervezett 

arculatunk szerint átalakíthatók. 

A WordPress weblapunkra aztán magunk is beilleszthetünk anyagokat, videókat, csinálhatunk csali 

oldalt, vezethetünk blogot, lehet fotótárunk és még számtalan más funkciót megadhatunk. 

Nagyon fontos, hogy a WordPress weboldalakon nagyon könnyű beállítani a jó kereső optimalizálást. 

A keresők szeretik a WordPress lapokat, tudják, mit és hol találjanak – ezért aztán jó helyre is 

kerülnek a találati listákban. 

f) Egyéb mintaanyagok 

Ezek közül az egyik fontos elem a névjegy. Mivel a nagyvállalati kör nagyon személytelen, én 

ajánlom a fényképes névjegyeket, természetesen a közös design-nal. Természetesen a képek 

legyenek jók, bizalomépítőek (ne a nyaralási fotóinkból kivágva). Egyébként is pár tízezer forintért 

nagyon profi fotókat csináltathatunk magunkról névjegyre, weblapra, e-mail láblécbe. 

A másik ilyen elem az e-mail template – minta forma, amilyen alakban küldhetünk e-maileket. 

Különösen a lábléc fontos: legyen benne minden kontakt, cégembléma és a fotónk is. 

Hasonlóan az árajánlatainknak is legyen egy minta formája úgy, hogy például Wordben simán 

megírhassuk, mégis nézzen ki egységesen, nagyon profin. 

 

 

 



A vevő szállító futószalag további elemeket majd a műhelygyakorlaton részletesen végignézzük, itt 

csak pár elemet felsorolok: 

2. Leadek gyűjtése 

a) Adatbázisok gyűjtése 

b) Személyes kapcsolatépítés 

c)    Lead gyűjtés a weblapunkról 

  

3. Felderítés 

a) Cégkivonat 

b) Beszámolók 

c) Céges weblap elemzése 

d) Keresés a cégre 

e) Közösségi oldalak 

f) Aktualitások 

g) Telefonos nyomozás 

h) Email cím felderítése 

i) Keressünk valakit, aki bemutat 

  

4. Első kapcsolatfelvétel 

5. Váltófutás 

6. Nászrepülés 

7. Teljesítés 

8. Eladás újra és újra 

 
 Jelentkezzen a B2B marketing Műhelygyakorlatomra! 

  
 

http://drtothandras.hu/mgy_cegeknekadnak_el_01/
http://drtothandras.hu/mgy_cegeknekadnak_el_01/

