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az 
elkövetkezendő 
20 perc alatt
elkövetkezendő 
20 perc alatt
5.000 Ft értékű 
információt adok át



Mit ajánl Ön a portálján?Mit ajánl Ön a portálján?



Üdvözlöm a 
valóság valóság 
sivatagában!



TranszparenciaTranszparencia



HomályosságHomályosság



Számos tanácsadói oldal tanulságos hibáiból 



Az Ön által nyújtott 
szolgáltatás olcsóbb szolgáltatás olcsóbb 
mint más
szolgáltatások?



Miért nem mondja 
egyenesen, hogy Ön egyenesen, hogy Ön 
kevesebbet ér?



�„Egyedülálló módszer”, ha 
nem máris a legjobb
„Siker”�„Siker”

�Egy másik homályos 
megoldás, pl. máris egy „új 
jövő”?



Miért nem mondja meg 
nyíltan, fogalma sincs, nyíltan, fogalma sincs, 
mit kínál?



Netán a „nem”-eket adja el?
� „a mediáció… kevésbé fájdalmas”
� „a dolgok nem úgy alakulnak, � „a dolgok nem úgy alakulnak, 

ahogyan szeretné”
� „nem tud dönteni egy fontos 

kérdésben”
� „a coaching nem ígér gyors 

megoldást”



Csak egy parkolóőr élvezi, ha 
mások tilosban parkolnak.
Ki szereti a parkolóőröket?Ki szereti a parkolóőröket?



„Mérhető-e a coaching eredménye? Igen, van 
olyan szervezeti funkció, ahol számokban is. 
Van olyan vezetői szerep, ahol a munkatársak 
elégedettsége, motiváltsága, fluktuációjuk elégedettsége, motiváltsága, fluktuációjuk 
csökkenése, a csoport eredményességének 
növekedése jelenti a sikert. És van, ahol a kliens 
megerősödése, problémamegoldó 
képességének fejlődése, motiváltságának 
növekedése vezet hosszútávú 
eredményekre.”



Világosan bemutatja, nincsenek 
szakma-specifikus eszközei:
Olyan vagyok mint egy légy, minden szarra
rárepülök, bármilyen szakmához odacsapódom rárepülök, bármilyen szakmához odacsapódom 
és a következő percben el is hagyom



� „mester coach” vagyok

� Min. standard igazolt 2500 óra (hazai 
min. 1.000 óra)!

„nemzetközi akkreditációval 
min. 1.000 óra)!

� „nemzetközi akkreditációval 
rendelkezem”

� ?
� „Life és business coach vagyok”

� Hány  óra alatt?



A szocializmus 
egyenembere: egyenembere: 
hiánykultúrában élő 
differenciálatlan fogyasztó



A marketing halott,A marketing halott,
éljen a PR!



konkrét kompetenciák

Csak ez hiányzik a tanácsadói portálokról…
Az ajánlat

Minden 
más
légüres 
tér!

vonzó víziók



Máris megtérült az 5.000 Ft-ja







Átlag felhasználó kicsivel több, mint 

� 13 percet tölt a közösségi oldalakon
� nagyjából 6 percet játsziknagyjából 6 percet játszik
� 5 percig levelezik
� 2 perc 36 másodpercet böngészik és 
� 2 perc 24 másodpercig cseveg 

valamilyen azonnali üzenetküldővel



�A legnagyobb vesztesek között 
találjuk a webes portálokat, 
amelyeknek oldalain a amelyeknek oldalain a 
felhasználók 19 százalékkal 
kevesebb időt töltenek



�Az azonnali üzenetküldőkben 
eltöltött idő 15 százalékkal 
csökkent az elmúlt év ugyanezen csökkent az elmúlt év ugyanezen 
időszakához képest



� Visszaesésekből egyértelműen a 
közösségi oldalak és blogok 
profitálnak, amelyek az elmúlt év profitálnak, amelyek az elmúlt év 
ugyanezen időszakához képest 43 
százalékos növekedést tudtak elérni

� Népes csoportjukban egyértelműen 
a Facebook számít zászlóshajónak



� Ezen felül még az online 
filmnézéssel és a kereséssel töltött 
idő növekedett. Előbbi 12 százalékot idő növekedett. Előbbi 12 százalékot 
gyarapodott



Gyenge kapcsolatok másodpercek 
alatt
� Az internet felhasználók 90%-a � Az internet felhasználók 90%-a 

biztosan ismer legalább egy 
közösségi oldalt.

� Egy átlagos közösségi oldal 
felhasználónak 195 barátja van.



� A transzparenciát ingyen veszik meg 
a közösségi oldalakon

� Impulzust, élményt, szabad 
asszociációt, „szent idő”-t keresnek, 
„szent tér” a youtube-on
filmek, videoklippek











A web mint kacér nő
� Látszólag könnyű kilépni és meghódítani a piacot, 

azaz versenybe kerülni, valójában egy tanya 
magányosságában él, aki itt poroszkál

„Mondd meg a Page Rank értékedet, megmondom, 
ki vagy!” Dr. Kollár József
� Sokkal jobban felmerül a legitimáció kérdése, mint a 

valóságban (ez a kérő ér-e valamit?) Logikus lépés: 
odamenni, ahol a nagy csomópontok vannak, mint 
egy magányos farmon élni, ahová senki sem látogat 
el…



� Egy tanya információellátottsága kevés ahhoz, 
hogy a piacot megismerjük (ha megy is oda 
valaki): ki az a nő, akit meg akarok hódítani?

� Egy-egy iskola virtuális városokat épít fel. � Egy-egy iskola virtuális városokat épít fel. 
Fogadjuk el, nem tud mindenki várost építeni. 
Egy-egy személy (csatlakozók: tanácsadók) 
vonzóbbá tudja tenni a közösséget, így jobban 
odamennek az emberek
(itt már valóban megjelenik a tömeg, míg a 
tanyán csak illúzió)



A marketing halott, éljen a PR!



Történetet adjon el, 
mely egyszerre vonz mely egyszerre vonz 
és taszít



A történeteket 
közösségekben,közösségekben,
közösségeknek adja 
el



Használja a 
szakmájára jellemző szakmájára jellemző 
fogalmi készletet



Kapcsolódjon az iskolájához, 
keresse a szakmai 
szövetségeket, aktívan vegyen szövetségeket, aktívan vegyen 
részt a gyenge hálózatok 
kiépítésében és a
tudástranszferban



Ne! PR
� „empatikus”, „támogató” 
Ingyenes kérdezési, tanácsadási lehetőség 
(honlapon fórum, zöld vonal (skype), nyílt nap)
� „szakmai”� „szakmai”
Szakmaiságot bemutató megnyilvánulások
(tv-szereplés, rádióinterjú, újságcikk)
� „felkészült”
Betekintés a munkájába
(online tanácsadás)
� „hiteles”
Továbbtanulás, kapcsolattartás az iskolával, 
szakmai aktivitás a szakmai közösségében és 
mindezek bemutatása



Elég-e a szakmai csoporthoz való integrálódás, a szakmaiság?



� A marketing és a PR egy külön szakma

� Nem a papír kell

� A „tanyán” valószínűtlenül kevés � A „tanyán” valószínűtlenül kevés 
marketing- és Pr-kompetenciát 
találunk (ők is a „városba” mentek?)



Egy konkrét eset amikor a marketing és a PR szakember is hibázik



� „Szakmai weboldalcsomagot fejlesztek és nem 
tudom eldönteni, hogy számodra mi az ami 
legjobban segíti üzleti céljaidat az interneten. Ha 
választhatnál, hogy a hamarosan megjelenő választhatnál, hogy a hamarosan megjelenő 
csomagból egyedi arculatra szabott profi 
weboldaladat féláron kapd meg, a 3 egymást 
erősítő tulajdonság közül melyiket tolnád 
előtérbe? A weboldalam 1. szép legyen, 
elismerést ébresszen 2. sok új látogatót 
szerezzen 3. eladja termékeimet”



Egy konkrét eset amikor egy szövetség képviselője is hibázik



� Jó lenne, ha a mediátoraitok jelentkeznének  a………..-
ba tagnak!

� Esetleg Erzsi vagy Gabi el tud menni, velük beszélj 
erről! Nagyon jó lenne!erről! Nagyon jó lenne!

� A válási portálra már regisztráltam, mint segítő. Ha 
szükség van a terapeutai "vénámra", szívesen 
együttműködöm Veletek. Akár képzést is tudok 
ajánlani.

� A saját honlapom: www…..u.uw.hu

� Köszönöm, hogy támogatod a ……………., nagyon jó 
lesz, ha ajánljátok szervezetünket.



Hogy lehet 
egyszerre 
valami tömegtermék valami tömegtermék 
és a 
differenciáltság 
érzetét 
keltő árucikk?



Menyhárt Jenő elmesél 
egy történetet New egy történetet New 
Yorkban…



� KONFERENCIA
� GYAKORLATORIENTÁLT WORKSHOP
� KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK

� http://managerservice.szervezetepites.hu/co
achkonferencia_mediatorkonferencia.html


