


 Tiszta beszéd 

 A lényeg közvetítése tömören 

 Átgondolni az üzeneteket 

 Megtalálni a hangot a hallgatósággal 

 Felkészültnek lenni 

 Inspirálni, toborozni 

 

Bemutatkozás 

Szerepek 

Misszió 

Ajánlat 

Márka 

Márka attitűd 

Szlogen 

Pozícionálás 

Motiváció 

Üzleti modell 

One-pager 

Vezetői összefoglaló 

Történetmesélés 

Üzleti Prezentáció 



               Vajon…  
    …mit kéne mutatnom  

 … még ?? 

  …Hol itt a bravúr ? 
      Mikor… 
 jön már a lényeg ??? 

100. 
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Ha a partnered tiszteled, az idejével kezded! 

Ha az ötleted tiszteled, a gondolataiddal kezded! 



szóban 

Ha csak egy szót mondhatnál, melyik lenne? 



1. Írd le ki vagy és mit csinálsz 

2. Próbáld egy mondatba szerkeszteni 

3. Húzd ki a felesleges szavakat úgy, hogy a 

legkevésbé sérüljön a mondanivaló 

4. Szép szavakat használj 

5. Redukáld egy szóra 

6. Ízlelgesd 





szépség 



 újító értékesítő megvalósító, kipróbált 

 profi elismert sikeres tapasztalt 

 lelkes harsány? precíz 

 szakma sales vállalat 



mondatban 

A mondandód átgondolva 



1. A legfontosabb szóból indulj 

2. Tégy hozzá erősítő, pozícionáló szavakat 

3. Légy pontos és kifejező  

4. Cél: a kiemelkedő gondolat = üzenet 

5. Mondatszerkesztés: kihúzni mindent, ami 

felesleges, nem irodalmi alkotás 

6. Ízlelgesd 



1000 dal a zsebedben 
1000 dal bárhol, bármikor veled 

1000 dal bárhol veled 

1000 dal mindig veled 

1000 dal nálad 

1000 dalod 

1000 zenéd 

összes zenéd 

dalaid zenéid 

dalok  

 

példa célzattal,  

nem voltunk ott, 

nem bizonyosság,  

akár így is történhetett 

a szó  

megszemélyesítés 

fokozás 

szókeresés, megjelenítés 

szép? 

kiemelés 

fokozás 

pozicíonálás 

összevonás 



Az elsőt nem felejted el! 
első partnered egy életre szóló döntéshez 

életre szóló partner lakásodhoz 

partnered az első nagy döntésedben 

Fontos partner a lakásodhoz 

Legjobb partner az első lakásodhoz 

partner az első lakásodhoz 

első lakáshiteled 

első lakáshitel  

lakáshitel 
példa célzattal,  

ott voltunk, 

nagyon élveztük,  

így is történt 

a szó  

pozícionálás 

fókusz 

megszemélyesítés 

fokozás 

szókeresés 

Vissza az alapokhoz 

fokozás 

az üzenet 



szépet alkotni 
 szépet maradandót alkotni 

 szépet használhatót alkotni  szépet hasznosat alkotni 

  szépet alkotni az alkotás szépsége 

  szépség a szó  

pontosítás  

Pozícionálás 

Hozzátesz-elvesz  

Pozícionálás 

Hozzátesz-elvesz  



 újító értékesítő kipróbált 

 biológus MLM (eredmény)…. 

 5év …országban (ismert)… cég neve X mHUF saját cég 



A mozgás élményét kínáljuk kerekesszékesek 
számára, segítve a rehabilitációt és közlekedést. 

 

Igény 1 – Piac1 Igény 2 – Piac1 

Igény 3 – Piac2 

Tevékenység 

Hozzáállás 

Ügyfél 

17 

Igény 4 – Piac3 



képen 

hogy mutatnád meg ? 



A kép a legalkalmasabb eszköz a gondolat közvetlen, villámgyors átadására… 



…amennyiben jól eltalálod a képet ! 

A társadalmi konvenciókra, a „közös” tudásra építs! 



Photo: Steve McCurry 





1. Az üzleti modellt mutasd 

2. Legyen egyértelmű mit csinálsz 

3. Legyen követhető hogy csinálod 

4. Szereplők, Szabályok, Számok 

5. Jelezd: erősségek, fejlesztendők, fókusz  

6. Sok információ szépen elrendezve 





oldalon 

Mikor csak egy bemutatkozó oldalt küldhetsz 



1. Az üzleti modellt írd le 

2. Ez a többször „1 mondat” műsorszám 

3. Keltsd fel az érdeklődést 

4. Legyen egyértelmű, mit akarsz 

5. Számok, hivatkozások, képek módjával 

6. Miértek?: Te, Most, Így, Jó a címzettnek 



 Illesztd a partnerhez ! 
Ne „konzerv” anyagot használj! 

 Leíró „mű” tehát 

mindig van tagolás: 
bevezetés - tárgyalás – zárás 



 Tagold - NE ömleszd! 

 Gondolkozz, mi a fontos 

– minden nem lehet az! 

 Húzz ki - NE a 

betűméretet csökkentsd! 

 Hívó szavak kiemelve 

 Személyesítsd meg – 

arculatod szerint 

 Számok – NE zsúfold! 

 Képek – ha sok az infód 

1 2 3 Tagolt 

Szöveg 



   egy anyag  oldala 

 

 

az első benyomás 



1. A tartalmat mondd el röviden: kivonat  

2. Alapozz: A figyelmet ragadd meg 

3. Tagold: Ki vagy?–probléma– üzleti lehetőség 

4. Legyen egyértelmű, mit akarsz 

5. Cél: a hitelesség megteremtése. Kapcsolódj: 
ismert/elismert szereplőkhöz, megismert/elfogadott normákhoz 

6. Derüljön ki hol tartasz, és mit tettél bele TE 



Hitelesség     Szerethetőség 

Piac 

Nemzetköziség 

Szakmaiság 

Hol tartassz ? 

Most és később veled 
Méret, trendek, növekedés 

Jelenlegi felállás 

Hozzáadott értéked 

Képességeid 
Állítások alapja 

Korábbi sikerek 

Kapcsolatok 

Képességeid 
Elismert teljesítmények 

Eredmények a területen 

Emberek 

Erőforrásaid  

 Plan: létezik?, átgondolt? folytonos? kivitelezhető? 

 Product: Innováció, készenlét, megkülönböztetés, védelem 

 Power: implementációs erő, mid van eddig, és mire van szükséged? 

 

3P 

Azonosulás 

Pozitív töltet 

Motiváció 
Miért csinálod 

Mit akarsz elérni 

Miért jó Neki 

Hasznosság 
Az érték többféle 

kontextusban 

 



történet 

Legyen érdekes 



1. Végy egy történetet figyelemfelkeltés 

2. Vesd fel a problémát léptékek 

3. Kínálj egy megoldást frappáns 

4. Érvelj mellette meggyőzés 

5. Szólíts fel cselekvésre  következő lépés 

 

 

 
Mesélsz, nem dumálsz, a történet a keret, keményen dolgozol  









Sztori + TE =  Üzenet, ami állandó 

 

Tempó 

Kiválasztott képek 

Idő keret  a hallgatósághoz igazítva 

Adattömeg 

Szakmaiság 

 

 
mikor az 5-ös tagolás egy pontját letudtad (visszaigazolták!) akkor léphetsz a következőre ! 



prezentáció 

sok munka 



1. Felkészülni : Megtartani = 10(30,50):1 

2. Készíts vázlatot 

3. Próbáld el – tervezd meg előre 

4. Az Üzenetre fókuszálj, - ez az „1 mondatod” 

több az időd, többféleképp mondhatod 

5. Tedd emlékezetessé 

6. Légy hiteles: legyen több a tarsolyodban  



L 

L 

L E N D Ü L E 

É N Y E G 

O G I K A 

T 

a szó 

a mondat 

ok – okozat 

ha.. – akkor… 

egyszerűen  

érdekesen 

tempósan 

az üzenet 

a követhetőség 

 a technika 

1 

2 3 

4 5 

6 

Széles szakirodalma van a prezentációkészítésnek. Célunk mindössze, egy könnyen használható 

 szerkesztő, ellenőrző módszer ajánlása!  



Miért fogadnak, Mit akarnak, Mikor nyernek ? 

A nyelvükön, hozzájuk beszélj, az anyagot nekik írd, személyesítsd meg ! 

Tudatosítsd a célod, a szereplés nem az. 

Társaid Befektetőid 

Ügyfeleid Kollégáid 



Pénzügyi 

Terv 
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Misszió Első cél 

Értékrend 

Szerepek 
Stratégia 

Feladatok 
Release 

Plan 

Orientáció 

Motiváció 

Értékelés 
Befektetés 

védelem 

Üzleti 

Modell 

Pozícionálás 

Ajánlat Sales 

Előnyök 

RELEASE PLAN VeloTrack
2017

Munkanév Prioritás 1-5 Mikortól Meddig Készültség% Nettó költség eFt Hatás Tartalom

Jelenleg futó fejlesztések

Elfelejtett jelszó kezelése 1 2017.05.17 2017.06.30 0
24 óra (júnusi support 

órák terhére)

Az ügyfél önállóan tud-ja 

pótolni az ügyfélszol-

gálat humán erőforrá-

sának igénybevétele 

nélkül

Regisztráció átalakítása 1 2017.05.17 2017.06.15 40

68 óra (májusi és 

júniusi support órák 

terhére)

EULA elfogadtatása az 

ownerrel és a usereivel 

is

Tervezett fejlesztések (üzleti igény alapján kell definiálni, hogy határidős futó feladat legyen)

CE, EMC, RF certifikát minőségbiztosítás

lezáráskor kép készítés biztosító elvárása

6V csatlakozás agydinamóra is jó

OBU fejlesztés - deep sleep, RFID <->BT RFID kiváltása

Flotta managment szoftver fejlesztés piaci igény

nagy akku és hajtás letiltása stolen módban ügyféligény

Backend-be bringaazonosító mellé számla biztosító elvárása

KIvánságlista (sorban álló gondolatok, ügyfél kérések, jövőbeli elképzelések, ötletek)

iOS skínelés

GSM cella alapú helymeghatározás
nagyobb biztonság a 

kerékpárnak

ha nincs gps vétel, mobil hálózat még legtöbbször van, ebből 

helyadatok előállítása

OBU élesztés automtaizálása

Nagy akku felélesztése vészhelyzetben

cola egyenérték termék játékosság

navigáció behívása

bringás napló képek a track-re további trendi funkció

Javító termékfejlesztések

Futó projektek
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További segédanyagok: v3partners.hu 


