
A tanácsadó, mint az értékesítés legnagyobb trükkje 

 

Ha eldobunk egy követ, nagy valószínűséggel egy tanácsadót talál el. Ugyanis manapság 
mindenütt tanácsadók vannak, és szinte mindent tanácsadók adnak el. Szépítőszert a szépség 
tanácsadók, biztosítást a biztosítási tanácsadók, hitelt a hitel tanácsadók, autót a gépkocsi 
tanácsadók, és a sort nagyon hosszan folytathatnám. 

Egyébként léteznek “igazi” tanácsadók is, nem csak álcázott értékesítők. Egyébként az igazi és 
az álcázott értékesítő tanácsadó közt az a különbség, hogy az igazi tanácsadók általában pénzt 
kérnek a tanácsaikért. De még ez sem feltétlen igaz. Ugyanis néha egy-egy értékesítő kitalálja, 
mi lenne ha pénzt kérne, és akkor jobban bíznának benne. Meg néha az igazi tanácsadók eleinte 
ingyen dolgoznak, hogy megszerezzenek egy nagyobb vevőt. Szóval teljes a kavarodás. 

Nekem ezzel a tanácsadói értékesítéssel semmi bajom sincs. Ugyanis manapság a rengeteg 
cég, elképesztő sokféle terméke és szolgáltatása közt egy amatőrnek kiigazodni, szinte 
lehetetlen. Mondok egy egyszerű példát: aki a saját lakására olyan biztosítást köt, ahol kitalálja, 
hogy mik a szükséges károk, ami ellen védeni kell, ezekre mennyi értékben kellene biztosítani, 
majd ez után megtalálja azt a biztosítót, aki ezt a legjobb áron megadja neki - na, erre 
megemelem a kalapom! És akkor nem vettünk autót, nem vettünk fel hitelt, nem kezdtünk 
életmódot váltani, nem mentünk nyaralni - ahol még sokkal több lehetőségből választhatunk. 

Ezért a tanácsadói szakma nagy jövő előtt áll. Ugyanis a világ folyamatosan csak bonyolódik. 
Még több termék, szolgáltatás, módozat, kiegészítő van nap nap után. És ahogy a közmondás 
mondja: minden szakma összeesküvés a laikusok ellen. Ezért van szükség a tanácsadókra. És a 
cégek a tényleg jó tanácsadókat iszonyúan meg is fizetik. 

Igen ám, de aki dolgozott tanácsadóként, az pontosan tudja, hogy egy-egy jó tanácsadóra 
mérhetetlen sok amatőr jut. A múlt héten kukoricát kapált, aztán beugrik egy öltönybe vagy 
kosztümbe és már adja is az ingatlan-, pénzügyi-, életmód- vagy biztosítási tanácsot. 

A tanácsadói szakma is olyan mint a világon minden - itt is a Pareto elv működik. Mindenhol a 
tanácsadók 20%-a birtokolja a tudás (és a vevők) 80%-át, a többi bizony csak ugatja a szakmát. 
És akkor még szépítettem a tényeken. 

Mit lehet tenni, ha tényleg igazán jó tanácsadók szeretnénk lenni, és ebből a hatalmas zajból ki 
szeretnénk hallatszani? A következő hetekben egy mini sorozatban erről szeretnék bemutatni pár 
modern újdonságot. 

Legyen olyan tanácsadó, akihez dőlnek az ügyfelek:  

Jelentkezzen Tanácsadói Marketing Műhelygyakorlatomra! 

 

http://drtothandras.hu/tanacstanacsadoi_marketing20171128/

