
Online Marketing Tanácsadói  Futószalag, mint a tanácsadói szakma egyik 
ügyfélszerzési nagyágyúja 

 

A legjobb tanácsadók, akik el akarnak adni valamit, az utóbbi tíz évben nagyon sokat 
fejlődtek. Régen a tanácsadók telefonon hideghívásokkal szereztek ügyfeleket, vagy 
ügyfélajánlásokat igyekeztek szerezni. Ezzel azonban, mivel az emberek egyre 
bizalmatlanabbak lettek, ma már csak a tényleg nagyon elszánt és nagyon nyomulós 
tanácsadók képesek megélni.  

Ennek a korszaknak két nagyon jól felépített, nagyon hatékonyan működő rendszer vetett 
véget. 

Az elsőt úgy hívom Online Marketing Tanácsadói  Futószalag. Ennek részletes leírását itt 
a tanácsadói marketing műhelygyakorlat elő ajándék szekciójában olvashatja. 

Igazából az elmúlt tíz évben a tanácsadói szakma egyik nagy találmánya volt, hogy erre az 
ősrégi üzletre a modern kor marketingesei kezdtek egészen más szemmel ránézni.  

Ugyanis hagyományosan ez a szakma úgy működött, hogy a tanácsadók igyekeztek 
nyomulósan, minél több ügyfelet személyesen megkeresni majd, ha eladtak valakinek, akkor 
igyekeztek a vevőktől további ügyféljelöltekhez ajánlásokat kapni. És ez a modell így ment 
attól kezdve, hogy a piramis építéshez a kőfejtő szerszámokat eladták, egészen napjaink 
biztosítási ügynökéig. Ha az ember olvassa Frank Bettger Az üzletkötés iskoláját, akkor ott 
láthatja teljes szépségében ezt a klasszikus modellt. (Jól látható, hogy sok szakmában 
Bettger és módszerei a mai napig az alap oktatás gerincét alkotják.)  Csak hát annyian 
küldenek el manapság mindenhova, ha a tanácsadó hívogatja az ügyfél jelölteket, hogy nem 
nagyon lehet ilyen munkára embert találni.  

A fiatal marketingesek viszont erre a szakmára egész más szemmel néztek rá. Ők 
egyszerűen megkérdezték: igazából mi kellene? A tanácsadók álma ebben a szakmában, 
hogy egy ügyféljelölt önként és dalolva maga jelentkezzen, hogy szeretné, ha a tanácsadó 
meglátogatná. Ekkor ugyanis egy nyitott, érdeklődő és motivált ügyfelet kap, ahol tízből 3-7 
esetben üzletet köthet. És ezeket a jelentkezőket szívesen megfizeti minden tanácsadó. 

A marketingesek az ügyfél jelöltekre viszont úgy néztek rá, mint amikor egy terméket adunk 
el egy webshopban. Számukra az a termék, ha az ügyfél az adott szakmában jelentkezik, 
hogy szeretné, ha egy tanácsadó meglátogatná.  

És itt elővették az online marketing teljes fegyvertárát: 

● Csilivili weboldalakat hoztak létre, rengeteg probléma feltáró és bizalom erősítő 
eszközzel 

● Remek szövegeket írtak, amivel az alkalmazott pszichológia teljes eszköztárával 
forgatjuk az ügyféljelöltek sebeiben a kést és motiváljuk őket a jelentkezésre 

● Remek cél oldalakat terveztek, amik nagy hatásfokkal késztetik jelentkezésre az 
érdeklődőket 

https://tothandras.shoprenter.hu/frank_bettger_az_uzletkotes_iskolaja_96


● A modern online marketing minden hirdetési formáját (a Google Adwords-től, a 
Facebookig, az Instagramtól a Linkedinig) felhasználják, hogy a  megfelelő oldalakra 
tereljék az érdeklődőket 

● A rengeteg lehulló morzsát a remarketing és tartalom marketing rengeteg eszközével 
tovább masszírozzák, amíg egy részükből ismét csak jelentkező nem lesz 

Ez után már csak egy jól felkészült tanácsadó csapat kell, akik ezekből a jelentkezőkből jó 
hatásfokkal ügyfeleket csinálnak, aztán vagy megfizetik a marketingeseket, vagy a jutalék 
egy részéből részesednek. 

A Tanácsadói Marketing Műhelygyakorlaton több konkrét példát fogok mutatni az Online 
Marketing Tanácsadói  Futószalagra. Szét is szedjük őket, mert sokat lehet tanulni tőlük. 

Azonban van néhány gond: 

● Ez a módszer nagyon drága. Egy ilyen futószalag felépítése minimum milliós költség. 
A beüzemelése és bejáratása még egyszer ennyi.  

● Egy ilyen rendszer felépítése nem amatőröknek való feladat, ide komoly szakértelem 
kell. 

● Egy ilyen rendszer nem tud kicsiben működni. Nagyban meg akkor megy, ha egy 
komoly méretű tanácsadó csapat szolgálja ki a futószalagot, lehetőleg országos 
lefedettséggel. 

● Itt a tanácsadók erős függőségbe kerülnek a marketingesektől. Olyan ez, mint a 
bernáthegyi: ha az embernek bernáthegyije van, akkor mindig kérdés, hogy az 
embernek van bernáthegyije, vagy a bernáthegyinek van embere? Számtalan esetet 
láttam, amikor a marketingesek felépítették a futószalagot és maguk keresték meg 
hozzá a tanácsadókat. Ha meg a tanácsadók nem dolgoztak (szerintük) elég 
hatékonyan, szó nélkül lecserélték őket.  

● De még ha megbízunk marketingeseket, beleöljük a pénzt, akkor is ha véletlen a 
rendszer hatékony lesz, mindig fenn áll az esély, hogy a marketingesek vérszemet 
kapnak és önállósítják magukat. Erre számtalan példát láttam. 

Ha komoly erőforrásokkal rendelkezünk, nagy csapatunk van és valamilyen szinten magunk 
is értünk az Online Marketinghez, ez a módszer jó lehet. 

Amennyiben ilyen futószalagra vágyik, akkor a Tanácsadói Marketing Műhelygyakorlaton 
megmutatom, hol és milyen eszközökkel érdemes elkezdeni a felépítését. 

De vannak egyszerűbb és olcsóbb módszerek is, amik képesek kicsiben is működni. A 
Tanácsadói Marketing Műhelygyakorlaton elsősorban ezekre mutatok módszereket és 
példákat. 
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