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Az Online Marketing Tanácsadói  Futószalag ellentéte a Tanácsadói Termékpiramis. Míg az 
első célja, hogy most rögtön jöjjenek hozzánk a tanácsra szorulók, a Termékpiramis furcsa 
módon majdnem hogy azt akarja, hogy minél kevésbé jöjjenek.  

Mi a Termékpiramis lényege? Itt az ügyfeleknek sok mindent adunk: ingyenes termékeket, 
olcsó termékeket, drága termékeket és nagyon drága termékeket - ahogy felfelé haladunk a 
piramison. 

A piramis alján vannak az ingyenes termékek. Ilyen például a blog, videóblog, hírlevél, 
ingyenes rövid előadások, termékbemutatók, PR cikkek, média szereplés. Ezek célja az 
érdeklődők gyűjtése - aztán nekik adjuk el a következő szinteket. 

A következő lépcső az olcsó termék. Ez tanácsadóknál lehet egy könyv, olcsó előadás, 
képzés, olcsóbb fizetős videók.  

Ezután jön a drága termék: drága képzés, több napos konferencia, komolyabb árú oktató 
anyagok, előfizetéses hírlevél, mastermind kurzus, bootcamp (“oktató tábor”). 

És a piramis csúcsa a személyes tanácsadás. Ez nagyon magas árazású termék - és 
gyakran ahhoz van kötve, hogy az előző szinten az illető már vásárló volt. 

Mik ennek a modellnek az előnyei és mik a hátrányai? 

Először nézzük az előnyöket: 

● A Termékpiramis rengeteg embert tud elérni, hatalmas erővel építi a szakmai 
tekintélyt. Feltétlenül ajánlom annak, akiben van egy egészséges hiúság. 

● Igen jól termeli a pénzt. Gyakorlatilag folyamatosan áramlik. Egy kiegyensúlyozott 
piramisnál, a második-harmadik szinten keressük a legtöbbet.  

● Sosem kell amatőrökkel találkoznunk. Mire személyesen találkozunk az ügyfelekkel, 
azok elolvasták az ingyenes anyagainkat, az olcsó anyagainkat, végigülték a drága 
konferenciáinkat. Már elő vannak képezve - másrészt a tekintélyünk kiépült.  

● Nagyon jól felhasználható ugyanaz az anyag többször is. Tegyük fel, tanulunk valami 
újat. Ezt először az ügyfeleinknek mondjuk el, aztán a drága konferenciánkon, majd 
berakjuk az előfizetéses hírlevelünkbe, előadjuk az olcsó konferencián, beírjuk a 
következő könyvünkbe, végül berakjuk az ingyenes anyagainkba. Remek módszer 
lustáknak. 

● A rendszer legnagyobb előnye az automatizmusa: nyugodtan el lehet menni hetekre 
nyaralni, telelni.  

 

  



A módszernek azonban komoly hátrányai is vannak. 

● Iszonyú pénzt és energiát igényel a felépítése. Jellemzően minimum 3-7 év (!) 
szükséges hozzá. Jellemzően az ingyenes legalsó réteggel kell kezdeni és itt 
rengeteg költség lesz, mire az alap érdeklődő lista kiépül. 

● Nagyon sok munka megírni, felvenni a rengeteg anyagot, megszervezni és 
megtartani a konferenciákat. 

● Tapasztalatom szerint, egy tanácsadói csapatnak - ha a tanácsadás alapvetően 
termékértékesítés -, ez a módszer nehezebben alkalmazható. Nem lehetetlen - mert 
csináltam -, de nehézkesebb.  

● Ellentétben a vélekedéssel, ha kiépült egy ilyen piramis, akkor sem lehet hátradőlni. 
Folyamatosan csiszolni kell a rendszert, új anyagokat írni, új marketing módszereket 
alkalmazni, stb. 

A Tanácsadói Marketing Műhelygyakorlaton megmutatom, konkrétan milyen 
eszközökből, hogyan épül fel a piramis. Konkrét példákat is mutatok, kik hogyan csinálják. 
Bizonyos vagyok benne, hogy legalább részelemek lesznek, amiket érdemes alkalmaznia. 

Mivel a teljes Termékpiramis kiépítése lassú és drága, ezért azokra az elemekre 
koncentrálok, amik egyszerűbbek és olcsóbbak és, amik képesek kicsiben is működni. A 
Tanácsadói Marketing Műhelygyakorlaton elsősorban ezekre mutatok módszereket és 
példákat. 

De persze azt nem bírom ki, hogy el ne mondjam, hogyan kell nekilátni blogot, vagy könyvet 
írni, vagy egy konferenciát megszervezni.  

És csak olyan dolgokról beszélek, amit már csináltam... 
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