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Ajánlások
Üdvözlet
Áttekintés
A lezárás jelentése
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AJÁNLÁSOK

Rövid, tömör. „Csak semmi rizsa...” lehetne a jelszava
ennek a könyvnek. Annak ajánlom, aki hatékonyan

Az értékesítés egy egzakt tudomány.
Ha valaki eddig ebben kételkedett volna, az olvassa
szertanra talál.
con teljesen helytálló megoldásokat lehet tanulni –
remélem sokan kihasználják!

Benkovics Norbert,

A mi szakmánkban a legnagyobb titok a lezárás. Siker vagy kudarc múlik ezen. Tamás tréningje, techHasználd!!!

Sokan választanak vagy ajánlanak aszerint munkát,
hogy „itt nem kell eladni”.

-

Budai Tamás,
Soaring Manager, FLP

Kasza Tamás „Lezárása” lehet az az eszköz, melyet
teni kívánja készségeit.

hogy tartsa rendben a szobáját. Nemcsak otthon
van rá szükség; szakmailag ez a XXI. század legjobban megbecsült tudása.

A sikerhez ilyen új megközelítésre van szükség ezen

sek. Nagyon drága lesz ez a könyv annak, aki nem
veszi meg, és nem kezdi el alkalmazni...

www.hazudjnekem.hu

-

9.

8.

az irodádba – és egy otthonra.
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Tamás anyagait már két éve hallgatom és használom, viszont most kristályosodott ki sok minden. Az

el, mert az élet minden területén megnyitja a lehetudhatsz meg.

Tamás lezárási módszerét leginkább a sebészeti lé-

Úgy gondolom, mióta Tamás lezárási útmutatóját
alkalmazzuk, már nem okoz nehézséget a tárgyalá-

Rá fogsz ébredni, hogy a csodaformula Te magad
-

és sokkal több sikert könyvelhetünk el a munkatársaimmal.
saidnak.

nem kell technikáznod. Te lehetsz az értékesítés
te köszönet érte!
Faddi Ferenc, Urbán Zoltán
–

hogy ha a magyar galériások ismernék ezt az anyalághírnévhez.
Gáll Gregor,

Érezted valaha úgy, hogy az értékesítés nem Neked
való?
Gondoltad, hogy... – Én nem vagyok olyan?
Én nem akarok rátukmálni másokra semmit?

11.
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Van egy rossz hírem...
Az életben minden értékesítés – és minden értékesítés vége a lezárás.

kesítési szemináriumot is tartott, ami minden eset-
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120%-át.
-

Kommunikációs trénerként sok hasonlóságot látok
-

-

teszi, mennyire hasznos is ez az
mag”, és milyen könnyedén alkalmazhatóak az itt
olvasottak.

gozva jóval több megrendelést hoztak be.

Köszönöm!

www.bcenter.hu
www.szemelyisegkalauz.hu
Nagyon örülök Tamás sikereinek, mivel 1997-ben
latunk az évek során csak elmélyült.

Nemcsak stílusával, humorával, hanem azzal is,
-

Örülök, hogy részese lehettem az elindításának.

nek.
Gratulálok a könyvhöz!

mináriumot, ami a lezárásra volt kihegyezve.
Gyurka András
www.selfcom.hu

-
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Hallottátok, mit mondott?
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-

héz volt.

ka. Én 20 éve tanulom az értékesítést, ráadásul nagyon szeretem, de eddig Tamásnál jobban senki nem

www.hauraton.hu
ciális és legfontosabb területével, a zárástechnikával, lezárással foglalkozik. Felvállalt egy olyan feladatot, amelyet eddig még csak nagyon kevesen tettelezettség nélkül – folyamatosan tart tréningeket,

gással.

tanulni és alkalmazni Kasza Tamás módszereit.

-

-

-

kel a tárgyalásokat sikeressé lehet tenni.
Csak javasolni tudom mindenkinek az élményszám-

ra van szüksége: egy jó termékre vagy szolgáltatásra, kitartásra és erre a könyvre!

doktorandusz, lobbysta,

15.
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Több mint 20 éve foglalkozom értékesítéssel, és

mindazt, ami egy lezáráshoz szükséges.
Így ezt bárki alkalmazhatja, hogy valódi eladást érjen el – mert a lezárás a valódi eladás! Tamás ez-

rási módszere felteszi a koronát az értékesítés folyamatára! Briliáns technika azoknak, akik komolyan
nem használni!

És egyúttal ez univerzális, hiszen minden termékre,
szolgáltatásra és vásárlóra létezik valamilyen lezárási útmutató.

www.lazarcsaba.hu

Ha valaki le tudja zárni az üzleteit, akkor szinte

segít elkerülni a vakvágányokat.
tom, hogy az értékesítés területén, amit Kasza Tamás nem tud, az nem is létezik.

Kasza Tamás Lezárási útmutatójából meg lehet tanulni üzletet kötni.

-

Kasza Tamás tartott cégemnél tréninget, mely gya-

www.miraconsulting.hu

mények születtek utána.

-

17.
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www.arbevetel-generator.com
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magad hozzáadásával sikeres lehetsz az élet bármely területén!

Az AXA
szintre jutottam!

www.meszlenyiauto.hu

-

nálta az idejét a tanulásra és a gyakorlásra ebben a
témában, mind az üzleti életben, mind a különféle

Én kellettem ugyan hozzá, de az egyik fontos darablezetted vagyok!

„lezárás” oktatásában, mindenkinek ajánlom.

Köszönöm, és köszönöm hogy ismerhetlek!

Mondovics Tamás
a

Tanárként és trénerként is azt látom, hogy ma már
egyre nagyobb elvárás az azonnal használható tu-

született, emiatt valóban alkalmazható. Mivel magam is számos értékesítési eredményt köszönhetek
lom mindenkinek, aki hatékonyabb tárgyaló szeretne lenni.

csomó minden dologra rávett, hogy nézzek szembe
vele, és kezeljem. Hát kezeltem, és jobban lettem.
Köszönöm.
retem, és ezt is Tamásnak köszönhetem, hiszen anértékesítés volt, hiszen az egész élet értékesítés. Ha
értesz hozzá, hogy hogyan kell egy ötletet eladni,
akkor bármit el tudsz adni.

19.
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www.szemelyisegkalauz.hu

Tamással körülbelül tizenhat éve ismerjük egymást. Már akkor is nagyon jól tudott értékesíteni.
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talatait találod ebben a könyvben. Nagyon ajánlom,
Piroska Gyula,

tett, használható anyag!

értékesíteni, növekedni akarsz, nincs más dolgod,
Rá fogsz majd jönni a gyakorlatban, hogy értékesíévben. Bár már szinte minden tréningjén részt vetadott nekem újat a könyve. Pedig ez „csak” egy „kivonat”. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy esszencia –

Szász Gyula

-

www.kangenviz.hu

munkra a legkevesebb adatott.
Azonnal alkalmazható módszerek, rendszerezett
lósítani.
keréhez szakmailag is hozzájárulhattam – biztos
vagyok benne, hogy hamarosan a bestsellerek között tarthatjuk számon!

tójáról, sikeres megoldásairól olvashatsz a könyvben.

eladás fortélyait és a hasznos megoldásokat, válaszokat. Biztos vagyok abban, hogy a tanácsok sikert
és növekedést sejtetnek.

hasznosítását kívánom!
Tamás, köszönjük!
Kathy Summer

21.
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–
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18 éve foglalkozom hálózati marketinggel, több

Azt hittem, mindent tudok a lezárásról, míg nemrég
meg nem ismerkedtem Kasza Tamással és a technológiájával.

ÜDVÖZÖLLEK!
Üdvözöllek abból az alkalomból, hogy a kezedbe vetted ezt a könyvet.

csinálni –, nem véletlen, ha már hallottál róla.
désem, hogy sikeresebb és gazdagabb leszel, és tartalmasabb életet tudsz élni.

Na, és ha nagyon-nagyon jól csinálom a dolgom,
akkor akár ajánlás, akár a véletlen hozott ide, ez a

Olvasd, alkalmazd, tanítsd!

Persze, hogy drága! Teljesen igazad van. Kénytelen
vagyok drágán adni, hogy megvedd.
President Club tag
Trabantot vehetnél olcsón is, de Te most egy Ferrarit tartasz a kezedben.
Mert, Barátom, ha ezt a könyvet elolvasod és alkalmazod, akkor az bizony olyan érzés lesz Számodra,
mintha egy Trabantból átülnél egy igazi, full exteladni

23.
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egyáltalán nem értenek.
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-

LEZÁRÁSI ÚTMUTATÓ

Nálad költbármire, amit szeretnél, és még a teljesítményed is
növekedni fog!

felé?

Az értékesítés, ugye, egy nagyon jó szakma, mert

Tedd meg! Mert ezt az anyagot valami olyan helyen

Alkalmazd, és egy egészen új világ nyílik meg a Számodra!

-

azokra van igény.
Hány olyan dolog van, amit eladtam életemben, és

megveszi!
-

És ki adta el? Én!
Gondolj csak bele, hány olyan dolog van, amit a saledet, hogy jó lesz neki a terméked vagy szolgáltatá-

25.
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És néha mi a vége?

gondo-

MÁSNÁL veszi meg!
lat van.
nál vegye meg, hanem Nálad.

–
–
–

sen kell
elkészítésében vennél részt.
nehezen.

hogy valójában nem egy, hanem

forgatókönyv-

irodalmi
író készíti el, és ez a történetet írja le.

hossza – ott fog tölteni, azonban neki sincs forgatókönyve?
Igaz, hogy bajba kerülhet?

A másik forgatókönyv az úgynevezett technikai forhogy hol lesznek a kameraállások. Az író ezt nem

dod, akkor ki? Talán az ügyfél... Mert, hogy Te magad nem tudhatod, az egyszer biztos.

Technikai oldalról is meg kell támogatni, hogy öszmi lesz a sztori, a
hogy hogyan kell megvalósítani, hogy az író gondo-

következtében a másik félnek nincs választása, és
azt a döntést hozza, amit Te szántál neki.

27.

26.

Mire gondolok?
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Nézd meg
és Robert Redforddal, és érteni fogod.

helyzetet, amiben úgy dönt, hogy inkább otthagyja
ten megölték egymást, óriási a felhajtás), mert az
kább elmenekül onnan.
Mi történik ezután? A hullák felkelnek, az FBI-os elkezd nevetni, és kiderül: mindenki csak színész!
Az értékesítésben el kell tervezned
, hogy mit
fogsz csinálni, hogy az ügyfél a tárgyalás végére azt
az egyetlen következtetést vonhassa csak le, hogy a
leghelyesebb, amit tehet, hogy Nálad
zét.

-

telefont. Hihetetlen, de ezen kell a legtöbbet dolgozkor szinte az egész kudarcra van ítélve.
ajánlás. Valaki már
megvette azt, amit árulsz, és eszébe jut, hogy az is-

hívásod.

ban és könnyebben köthetsz üzletet.
,
semmit
mindig kétséges. Kivéve akkor, ha akkora igény van
a termékedre, hogy szó nélkül megveszik.

Nézzük ezeket röviden.

29.

28.

meghallva az ügyfél nyitottá válik, és nem rakja le
tes legyen.

Kasza Tamás

A telefonáláshoz is kell egy terv. Cégenként telje-

eladni egy
ló bontja a vonalat, mintha megszakadt volna. Kiszáre, ha nyereségesek akarnak maradni. Ha ennyi nem

Lezárási útmutató

még hátrafordult, és azt mondta:
– Thank you, good bye.
Az eladónak fél órán keresztül egyszer sem jutott
eszébe megbizonyosodni arról, hogy a túloldalon va-

tenék a vásárlókat, általában azt mondják: nyitott,
.
Hányszor volt úgy, hogy órákat töltöttünk el valaki-

Jó, és akkor melyikkel foglalkozzunk? A nyitottal.

nyitottá
tegye
hogy jó üzletet csinált, ezért minket is kifaggatott.

melyik
ján hogyan kell nyitottá tenni.

akivel beszélsz, az egy lehetséges ügyfél-e vagy sem.
A legdurvább
tam, az volt, amikor bement valaki egy ruhaüzletbe, fél órán keresztül fogdosta a ruhákat, a kislány
ment utána, és mondta, hogy ez ilyen, ez olyan, ez

-

-

szoktak elvérezni. Nem tudják

a vásárlót.

31.

30.

BÓLOGATÁS.

Kasza Tamás
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-

-

kivel, el kell kezdened bólogatni.
ban élt, akárcsak a zebrák. Amikor egy zebra meglát egy oroszlánt, vagy megérzi a szagát, végigfut a
testén egy félelemhullám, ami átterjed a társaira, és
elszaladnak.

Rád hangolódni, és ha Te elkezdesz bólogatni, egy

Nem
hogy az ügyfelünknek nincs rá szüksége!

Minden emberben vannak félelmek. Teljesen mindegy, honnan jönnek ezek, a lényeg, hogy elmondja-e
-

teszel fel, amire biztos, hogy igent kell válaszolniuk.
Volt egy ügyfél, még amikor Pécsett dolgoztam, és
el ezt a tanfolyamot.

-

mindennel egyetért, aztán a végén fogja magát, és
elmegy anélkül, hogy bármit is venne.
-

33.

32.

len technika sem, csak az, hogy elkezdett bólogatni:

Kifogása akkor van, ha nem kell neki az üzlet. Az általunk tárgyalt esetben viszont arról van szó, hogy
kell a terméked, de lehetnek félelmei a
félelmek, és kezdened
kell velük valamit, különben megállítják az eladást.
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Hogyan tudhatod meg, hogy sikeres volt-e egy érfogalmazhatsz, hogy: –
hogy elhangozzon az az
lyozza a vételben.

ok, ami megakadá-

Mire fogok gondolni egész végig? Hát olyasmikre,
hogy az autó drága, sokat fogyaszt, nehéz vele menni – meg az összes olyan dologra, ami valahonnan
bekerült a fejembe. És amikor kiszállok az autóból,
és megkérdezik, hogy: –
, akkor arra
fogok gondolni, hogy egy ilyen drága, sokat fogyasztó autót nem fogok megvenni.
Az a helyzet, hogy ha úgy mutatsz be bármit, hogy
nem kezelted az ellenállást
tosan azt fogja látni, amit kellene.
-

Mi a különbség a VI. és a VII. között?

leges.

Viszont a félelmei csak
olyan dolgokra,
melyek tudat alatt ellenállást okoznak neki. És van
egy olyan fal (olyan masszív, mint egy igazi téglafal), melyen nem tudsz átjutni, ha a tudatalatti el-

ját maga határozottan tudja, mi miatt veszi meg a
terméket. Mert ha ez nem történik meg, akkor mi-

téglafalnak a lebontásáról lesz szó.

róla.
Fel fog hívni, hogy:
– Átgondoltam a helyzetet –
–,

Tudom, hogy furcsa, hogy még csak most jön ez a
rész, de gondold végig: ha autót akarok venni, egytóba a tudatalatti ellenálláson keresztül, a félelmeimen keresztül, és úgy vezetek, hogy ezeket még
nem „bontották le” rólam.

.
Ha viszont megteremtettük a tudatos vételi szándékot, és tudja azt, hogy
kellene megvennie,
nyugodtan jöhet a feleség meg a szomszéd! Mit tesz

35.
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hogy

másik terméket is eladjunk. Ha el tudsz adni, az jó. Azért van

, ez lesz, de még nem az enyém, ez
bárki beleköthet: egy szomszéd, egy reklám, bármi. Ugyanis mentálisan még nem kattant át

legyenek. Én 1998. óta csak ajánlásokból adok el. Nincs olyan ügyfelem, akit „csak
úgy”, hidegen kerestem volna meg.

Iktatni annyit jelent, hogy az

– nincs a „már meg-

adatot, ami az
-

tárgyaljuk részletesebben, valójában az iktatás sza-

vette, tehát az az övé. Így

.

Például, ha elmész ruhát venni, és azt mondod az eladónak, hogy: –
!, akkor neki ezután mutatnia kellene egy másik ruhát is, és addig kellene
újabb és újabb ruhákat mutatnia, míg legalább egy-

fogom Neked mondani az iktatás szabályait, mivel
ez kiemelt fontosságú.
tásból áll.
-

amíg a kasszához érsz, meggondolod magad.
–
nak az ablakon, amit nem keresnek meg, mert nincs
adatuk arról, hogy most kit és miért hívjanak,

37.

36.

Az ajánláskérésnek van egy nagyon fontos szabálya!
Olyan ajánlást kérj, amellyel dolgozni tudsz, mert
az, hogy kérsz három vagy öt nevet „csak úgy”, nem

Kasza Tamás
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-

– Nem, nekem nem Yarisom van, hanem az a nagy te-

anyós, és a veje elmegy a helyi temetkezési vállalkoÉs itt gyakorlatilag vége az egésznek.

bázis-nyilvántartó.

aki nem hajlandó tölteni az adatbázist, akkor mit
fogsz vele csinálni?

hogy azt már soha senki ne tudja kinyitni.
Tehát lezárni annyi, mint elzárni, eltávolítani vala-

visszamondja az üzletet, akkor több esélyed van,
hogy kivédd ezt a visszakozást, mintha bármikor
máskor történne ez meg. Viszont a visszakozás kivédésére is kell, hogy legyen egy céges terv, amit be
gyakoroltatok

sítesz, tizenhatnak vagy tizenhétnek el fogsz tudni adni.

39.

38.

Nos, akkor nézzük végig az egészet újra, kicsit ala-
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Némelyik autószalon szokta azt csinálni, hogy a há-

-

nyilvántartás vezetését jelenti.
vagy a könyvelésen egy asszisztenst vagy egy munkatársat, hogy hetente készítsen egy listát a koráb-

Néhány tanács ehhez:
nyilvántartás, vagyis folyamatosan
ta is – ahogy szükség van rá.

Be kell szerezned olyan újságokat, melyekben a cél-

Ahhoz, hogy a nyilvántartás vezetése tökéletes legyen, rendelkezned kell egy jegyzettömbbel. Nekem
nem az

-

-

latban mik az aktualitások.
leddel vagy valakivel, aki már az ügyfeled, látsz egy
je lesz. Felhívod:

szen el egyetlenegy részlet sem. Hiszen a
ben rejlik a kulcs.

-

Mi a kedvenc virága? Mi a kedvenc itala? Mit szeret?
Mit nem szeret? Stb., stb.
telt el a telefonból.

Ha most kerülsz oda egy céghez, ahol már vezetnek valamiféle nyilvántartást, akkor át kell nézned
akik

Nézzük, minek kell
benne lennie!
–
– a gyermekei nevének, nemének, korának,
–

Kasza Tamás
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Tudod róla, hogy ha a vitorlázásról kezdesz el beszélni, akkor azonnal nyitottá válik. Hallgatnod kell
fél órát, de utána megveszi azt, amit el akarsz neki

automatikusan felkínáljon kitöltésre, amire Neked szükséged van.

mit mondj neki ahhoz, hogy vásárlást érj el nála.
– az összes rokonának, a munkájának; és ne felejts
– ha a cégének van saját újságja, akkor abból érde-

ahány cég, annyi szokás.

kerüljön bele a dossziéjába.
– kik a barátai, mi a kedvtelése – és mi az, amit nem
kedvel?
-

Itt nem arról van szó, mint amit rengeteg biztosítáret beszélni. Úgyis meg fog látszani Rajtad, ha valójában nem érdekel a téma.

-

1.

Itt arról van szó, hogy ezeket az adatokat felhasználod az

ked
met fordítasz rá, rátérhetsz arra, amit Te akarsz.

-

-

Ha listáról hívsz vagy ha több címet hívsz egymás
-

Igazából meg is fogja kérdezni, hogy:
–

3. Érdemes olyan helyzetbe hozni magad, hogy
nyelmesen

Kasza Tamás

Lezárási útmutató

Hogyan lehet ezt megoldani?

van készítve a névjegykártyája – de ne az legyen,
kártya, hacsak mondjuk a bal kezed mutatóujját rá
– de akkor is
az a legjobb, ha ténylegesen el vannak különítve az
egyes nevek, címek.

veszekszik, és ha az anyósáról kezdesz el beszélni
kat, és nevet egy nagyot, akkor mindig kérdezd meg
–
-

Megmondod neki, mit szeretnél, tehát eladni, vagy
hogy miért akarsz vele találkozni, és akkor vagy van
is lehet:
vagy szeretne vásárolni – és a „vásárolni”-t jól ki tudod hangsúlyozni –
-

hogy: –

És reg-

ki fogja irányítani az életedet?

Ha úgy fel tudod tenni ezeket a kérdéseket, hogy azt
den más esetben elfoglalt üzletember látszatát kell,
Ha így történik, akkor tudd, hogy az ajánlásod nem
mondhatod neki, vagy a telemarketinges azt mondhatja, hogy:
6. Rátérni arra, amiért hívtad. Tehát, hogy konkréugyanekkor. Vagy valami hasonló.

Kasza Tamás

Lezárási útmutató

rá tudod szoktatni az
ügyfelet, hogy Kasza Tamás, csütörtök 10 óra. Bármelyik héten tudok vele találkozni úgy, ha 3 hétre
– Szo-

csak annyit fogott fel, hogy el akarnak neki adni.
telgetni, hogy:
– ilyeneket mondohogy változatos formában ugyan, de megismételte

Az is lehet egyetértés, hogy: – Ne haragudjon, most
–
olyan élethelyzete, hogy most tényleg nem aktuális neki. Tehát nem tudsz mit tenni. Az van a fejétisztába kerültél, és reméljük, hogy a konkurenciának nem mondta el. Mindenesetre ilyenkor azt azért
hajlandó fogadni.

-

tényleg eredményt
-

A telefonálásról még annyit, hogy néha nem értik
meg
hatszor
mire az ügyfél megértette.

ami ebben az esetben is történt, hogy a személyes
találkozásnál az ügyfél kért hatszor elnézést, hogy

akik esetleg kiabálnak vele a telefonban, akkor le-

Kasza Tamás

Lezárási útmutató

általában, ha már háromszor-négyszer lekiabálták

ról átálltam a

oldalra.
-

nem odahoztak hozzám embereket, akik gondolkozAmikor az jött, hogy

keressek saját magamnak
gyenek egy lakást, akkor kiderült, hogy ezt a III.

tennie magát, tudva azt, hogy valami olyan történt
en nem hallotta meg.

Órákat töltöttem el emberekkel, és órákat töltöttem
el azzal, hogy kiszolgáljam az igényeiket, mire kideres hóban ácsorogtam, csontig fagyva, és vártam az
ügyfélre, aki nem jött, akkor eldöntöttem, hogy kö-

Na és tudod, mi történt?
-

miket csinál
sítasz.
zem.

-

Kasza Tamás
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mutattam be neki, hogy ezt nem tudtam. Gyorsan
meg akarta nézni a lakásokat, nem készült el a mi-

dig abba enged egy kis betekintést, mennyire stabil
mit vásárolni, akkor azt meg tudja-e tenni vagy sem.
-

Azonnal bevittem az irodába. Biztos láttál már hasen körülugrálták. Sajnos nem volt olyan lakás, amilyen kellett volna neki, de ez mindig benne van a

dani a többit is.

Ingatlanos koromban az egyik ügyfél láthatóan ka-

házaim. Vagy:
embereket, meg ilyenek.
a cég tulajdonosa.

már nem
Meg kell tudnod, milyen körülmények között él: saját ház, lakás, albérlet stb., stb.
gettek, és közben fel mered tenni ezt a kérdést is.

-

51.

50.

Most nem mondom meg a nevét, egyébként már
nyugdíjazták. A lényeg az, hogy három lakást úgy

Kasza Tamás
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Megtörtént eset: az egyik ügyfelem autót akart venni. Overallban volt, bement egy autószalonba Buda-

senki nem ment oda
használni fogja? Azért veszik a kommunikációs tanfolyamot vagy
ka jobban érezze magát? Vagy az anyóst szeretnék

egy autót, erre azt mondták, hogy várjon.

ahol megvette az autót.

Fizikai, tehát testi megjelenés, beszéd, modor, hozzáállás stb. stb. stb.

az derült ki, hogy a legszakadtabbnak volt a legtöbb
kor mit tegyél? Hacsak nincs egy száz százalékban
-

seket, ahogy a beszélgetés engedi, végig kell kérdez-

tatótermed van, vagy bármilyen olyan hely, ahová
egyszerre többen jöhetnek be. Ugye tudnod kellene,
kihez menj oda... Ki fog ma venni?
-

tönyben vagy, hanem valami lazábban, mondjuk

mert minden kérdésedre válaszolni fog.
Ne ijesszen meg tehát egy tulajdonság!

53.
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egy boltba, és senki nem jön oda, igaz? Csak Rád
néztek: –

Kasza Tamás

Az összes, érzéken
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ról szóra, hogyan is nézne ki a valóságban. Tehát,
hogy:
és akkor erre úgyis elkezd

Volt egy tanulmány, amit olvastam. Azt írták benne,
hogy a tigrisnek és az elefántnak nincs ilyen érzékelése. Az embernek, mint állatnak, van. Úgy, ahogy a

beszélni, tudod, hogy: –

álmában, mert nem ébred fel.

gától végig fogja mondani az egészet.

stb., így önma-

Miért ébredne fel?
Csak felnéz, így:
Viszont egy nyúl mit csinál? – Nem megyek oda, nem

vagy sem. Nem szabad úgy odamenni, hogy
ló könyvek többségében és a tréningek java részén
azt tanítják: –
!

Mit csinál az ember? – Úgyse veszi meg.
Nem igaz! Honnan tudod, hogy el kell-e adnod neki?
vannak, és ugyan még nem is találkoztak az ügyféllel, de már következtetéseket vonnak le róla.
Aztán találkoznak, egyetlen kérdés sem hangzik el,
csak ránéz az ügyfélre, és:

van akkor, ha ezek a következtetések már több, mint
az esetek felében azok, hogy: –

hogy megtudj két fontos dolgot:
1. Van-e rá igénye
2. Megengedheti-e magának ill. meg tudja-e oldani
Volt egy srác, aki egy teljes éven keresztül nem bírt
je lemondott róla. Nem tudott eladni neki egy hatvanezer forintos tanfolyamot, és egy évnyi sikerte-

Mit lehet ez ellen tenni?
Gyakorolni! Be lehet gyakorolni ezt az egészet!

55.

Kasza Tamás
hárommillió forintot. 33 000 000 forintot. 10%-os
jutalék esetén azért ez nem mindegy...

Lezárási útmutató
Ilyenek vannak, mint a

, akinek szüksége van egy

, aki olyan egzisztenciával rendelkezik,
Mi volt a különbség?
retne. Itt is kiderült – és nem a hatvanezer forintos tanfolyam volt rá a megoldás! Tehát ne legyemit tud megengedni magának és mit nem. Kérdezd

becsületes vagy vele, nyert ügyed van nála; és legvégül a családi
ja azt, amit vásárol, és náluk minden családtagnak
együtt is eladni a dolgot.
Keresd meg, hogy melyik az a kategorizálás, amit Te
-

ját ügyfélköröd. Leírhatod, hogy ez vagy az hogy néz
ki, és e hat kérdést kiegészítheted még, amennyivel
csak akarod, hogy megtudd, valaki
ügyfél-e
vagy sem.

lik a bicska – vagy hogy kicsit modernek legyünk:

felem volt. Autószalonban dolgozott. Amint megban elmondható, hogy használd azt, amelyik tényleg eredményeket hoz.

Az a baj, hogy nem tudjuk megjátszani magunkat.

57.

56.

láltam a legjobbnak, és azt is használom. Ha már
voltál a lezárásról szóló szemináriumomon, vagy
megyünk ezeken a kategóriákon.

neki a kiállított modell ajtaját – koszos csizmával
bemászni az autóba, azonnal ökölbe szorult a keze.
ment hozzájuk, és csikorgó fogakkal megkérdezte:

Kasza Tamás
Én nagyon nem vagyok annak a híve, hogy az érazért, mert általában nem tudja megjátszani magát,

Lezárási útmutató
Az azonosulás azt jelenti, hogy fel tudod-e venni
ezeket a
, tudsz-e olyan lenni, mint az
kább felejtsd el!

gozni egy megegyezéses módszert arra, hogy átadják egymásnak azokat a kategóriákat, amelyekkel
nem boldogulnak.

-

mi (volt) a hobbija, és ha egyikük szeret mondjuk
vitorlázni, és van egy ügyfeled, aki szintén, akkor

tok meg egymás közt az ügyfeleket. Azért kell is-

Más esetben nem olyan biztos, hogy lesz, vagy nem

-

Nagyon fontos tudni, hogy ha van egy lehetséges
is vásárlás nélkül ment el, akkor nem beszélt kellást érjenek el.

észre, hogy nem adsz el.

Az értékesítésnek, illetve konkrétan a lezárásnak
valójában ez a kulcsszava: AZONOSULÁS
sem.

MEGTEREMTÉSE

Az azonosulás egyik véglete az, amit egy átlag biztosítási ügynök csinál. Folyamatosan bólogat, és mindenre azt mondja, hogy: –
mondod.
-

könyv végére meg fogod látni, hogy a lezárás az azo-

59.
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vásárolnia.

Kasza Tamás
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A szemináriumaimon, amikor elérünk idáig, csinálni szoktunk egy gyakorlatot. Tudom, hogy itt leírva

Azt mondom ilyenkor, hogy:
–
Közben elkezdek bólogatni, és folytatom tovább.
– Ti olyan emberek vagytok, akik akarnak valamit

három szabálya van.

Ne beszélj olyan témáról, ami Téged nem érdekel, és
ne beszélj olyan dolgokról, melyek nem visznek közelebb az üzlethez.
Jogod van abbahagyni a beszélgetést bárkivel, ha

nyomd ki a telefonból, ha már eleget beszéltetek –
beszélgetést.
hogy igaz.
vésére is hevesen bólogat!
ni valakivel, mert annyira nem derül ki róla semmi,
kor ténylegesen el kell kezdened bólogatni, és annyi
igent

akar-e szemináriumot vagy sem...

egy szegedi autószalonban is megtörtént:

– Nem, nem, azzal nem lesz gond.

soha nem teszed fel azt a kérdést, hogy igen
vagy nem, hanem részletekben eladod neki. A legsikeresebb mód, ahogy én szemináriumot adok el,
hogy átbeszéljük az ebédet.

–

61.

60.

is lesz gond. Megveszi az egészet, anélkül, hogy észrevette volna.

Kasza Tamás
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-

a
nem elég határozott, nem fog eladni.

Mondom: – Nem.
–
–
– De hát legalább elmondhatnád nekik, hogy dolgoz–

hogy ha van egy minimum kvóta, egy minimum
fenntartását, azt be is hozza. Ha nem hozza be, ak-

-

–
–
– Nem adnak el.
–
– Nem. Nem adnak el.
Nem értettem... –

ni. Tehát vételi szándékkal érkezett, talán ez volt az
fele, mint egy automata.

–
–
–
Tovább értetlenkedtem: –
–

felteszi a fülére, és akkor a hang sorolja, hogy newtonméter, bla-bla-bla.

63.

62.

-

Hogy kellett volna helyesen eljárnia?
– Úgy látom, nagyon fontos az is, hogy a babako-

Kasza Tamás
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-

Az emberek látni akarják, hogy mit fognak venni. A
az volt a baj, hogy nem látták, amit venni fognak.

És megmutatja. Berakja a gyereket is meg a babakocsit is. Miért? Azért, mert határozott, bólints stílusban irányítjuk a beszélgetést, tehát úgy csinálunk,
azért van, mert nem érzi azt az életérzést, amit el
szélni?

barátait:

relhetjük majd azt a rácsot, ami, ha nekirohan egy

–

jelentenek. És egyébként is: kit érdekelnek?

–
–
– Igen, dolgozom.
–

-

–
Mondom: –

resztül nagyon jól be lehet mutatni bármilyen életérzést.
Mindig úgy beszélj a vásárlóval, mintha már megvette volna: –
-

65.
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-

vagy
mék már nem lehet kérdéses.

-

A szomszédok tuti ki fognak nézni.
–

neki. Lehet, hogy azt is megveszi, de egészen addig
legalább egyre nemet nem mond.

–
–
–
–
–

-

teremtése hosszabb folyamat. A vége ott van, ami-

-

visszaír, hogy: –

A legtöbb ember azt gondolja, hogy az eladás logikus tevékenység, ahol észérvekkel eredményt lehet
elérni.
Az igazság viszont az, hogy ha észérvekkel bármire

–
– simán bevezethetnénk valamilyen szolgáltatásrendelések ezerrel. Mint egy kávéautomatánál. Hiszen az emberek már „logikussá váltak” a kávéval
Vagy mint az a bizonyos gyorsétteremlánc: hétféle
-

67.

66.

mék eladása. Ilyenkor átfordul az agyában egy re-

Kasza Tamás
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.

És akkor most felteszem az egymillió dolláros kérdést. Ha valaki fél, igazat mond?

azt, hogy aki fél, az nem mond el mindent, és akkor
nagyon rendesek vagyunk mindenkivel.

húzza.
ra, hogy nincs igaza, de visszahallgatták a felvételt,
és kiderült, hogy mégis igaza volt.
Általában minden felvételnél van egy ilyen, de már
nem félnek, hogy rossz lesz az anyag. Nem ellenkeznek, hanem szó nélkül megcsinálják, amit mond.

Tehát

nagykabátja.

menj rá a kifogásaira, és tudd, hogy melyik kifogásán fog múlni a lezárás.

Miért vesz fel egy ilyet? Azért, mert sajnos minden
se, és fél attól, hogy átverik.
Fél attól, hogy rossz döntést hoz, hogy olcsóbban
megvehette volna máshol stb., stb. És tényleg lesz

Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy kb.
négy „darab” azonos fajtájú kifogása lesz, és lesz egy
lod, akkor vásárolni fog. Méghozzá nem negyedszertékonyságot is jelenthet Neked.

van, ezzel szemben Te azt akarod, hogy MOST vehelyen annyira nem értenek hozzá, hogy nem is elvárás az, hogy most vegyen.

Azért van szükség nagyon nagy gyakorlatra, hogy
megtehesd azt, amit az egyik hangmérnök barátom.

dik találkozó alkalmával majd vegyen. Vagy majd
69.

68.

csit más a színük, kicsit más a formájuk, de nagyjából úgy néznek ki, mint az összes többi.
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fél év múlva. Itt nagyon-nagyon meg lehetne gyorsítani a folyamatot!
– Ne vitatkozz az ügyNézzük, hogy ezt a téglakabátot hogyan kell eltávolítani!

Itt most egy olyan rész következik, ami sajnos elég

féllel!
Volt egyszer egy olyan eset, hogy szinte már megkötötték az üzletet, amikor valaki benyitott a tárgyalóba, és megkérdezte, merre kell menni a nem tudom
-

akarod kerülni, hogy ez a téglakabát örökre ott mamazni, de bármilyen javaslatot szívesen veszek.
Hat lezárási hiba van.
Bármelyiket is követed el, a félelmek azonnal annyiség lesz lebontani azt a téglafalat, ami oda került.

– Az ajánlata a legjobb, mindenben megfelel, de nem

Tehát hagyj elmenni a füled mellett mindent, bármit
ségnek is gondolod.
Newton ezt nagyon jól megfogalmazta: ha kifej-
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Ha azt mondom, hogy a fal fehér, amikor Te azt
mondtad, hogy fekete – már csak azért, mert van ez
-

Kasza Tamás
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– Ne ajánld fel a véleményedet, illetve ne kritizáld az ügyfelet!

–
tényt

-

– Maga rosszul tudja...
–
–
Vagy:
–

tam.

Vagy:
–

-

– amikor valami
mást adsz el, nem üzletviteli tanácsadást.

-

Mi az eredmény? Nincs eladás, nincs vétel.

– Ne hurrogd le a kon-

-

kurenciát!
Az emberekben van egy olyan késztetés, hogy min-

szidnak. Néha már „csakazértis” átmennek egy má-

gye meg –

vásárolnak, majd az új autóval odaállnak az értékelehurrogása az lenne:

Viszont ez nem egyezik meg azzal, amikor egyszeszolhatod azt:

–

73.
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–

Kasza Tamás
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-

Ne engedd meg egyetlenegy személynek se, hogy
zékenynek kell lenned, mert különben csalással fog
elérni üzleteket.

irányelveket!

–
-

Vagy:
–

A biztosítási ügynököknél hihetetlenül magas lesz
a visszamondási arány, autószalonoknál az ügyfél elégedettsége hihetetlenül alacsony lesz. Miért?
hazudik, mindent megígér, csak
hogy megvegyék a termékét.

tovább folytatja káros tevékenységét.
hogy meglegyen nekem.
– Ne add drágáb-

–

-

A legtöbb ember nem ért az árakhoz, nem ért a hi-

-

az ügyfél számára hátrányosabb konstrukciót ajánl,
léka, mint amennyit egy olyan bank adna, amivel az
járna jobban.

-

soha többé
-

Mit mond róla?
–

kell, hogy tegyél vele?
Természetesen ez mindenre igaz: bármilyen terméked
1. Figyelmeztetés
2. Érzékeny búcsú

75.
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– Ne add meg magad

DÁSA

gondolod, hogy ha csak egyszer teszed meg, abból
még nem lehet bajod, vagy hogy az a mostani egy
kivételes helyzet, és arra nem vonatkoznak ezek a

A legtöbb esetben azért mondják az emberek, amit

-

Még egyszer összefoglalva tehát: ha valamelyik üz-

ba – tehát ne jöjjön létre az üzlet. Igazából ekkor tu!

azt mondani, hogy igaza van, igaza van – és nem
hangoztatni a véleményét.
–
Ha ezt mondja, az nem azt jelenti, hogy egyetért
vele, hanem csak azt, hogy
, amit mondott.
Ha folyamatosan lehurrogja a konkurenciát, akkor
rozási feltételeket, mint azt lehetséges, akkor meg

Az ügyfél ezért nem kifogásokat mond, hanem FÉ-

Tartózkodik az aláírástól, miközben tudja, hogy
akarja. Onnan tudod, hogy ebbe a kategóriába tartozik a kifogása – ez nem igazán kifogás, csak nincsen rá más szó –, hogy mindennel egyetért, egészen
addig, amíg azt nem mondod:
–
És akkor azt mondja, hogy:
–
Amit itt tenned kell, azt be kell gyakorolnod, ki kell
ség a kifogáskezelés és aközött, amit tenned kell.

77.
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Amit tenned kell, az az, hogy:

Kasza Tamás
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vitatkozik, meg akarja ol-

zük erre a dologra.

Nem szabad!!!

Idáig már csak az juthatott el, aki tudja, hogy akarja,
akarja, de fél attól, hogy most elköltse a
-

tól, mert

, miközben tudja, hogy akarja a dolgot.
-

nak neki, nem ment még el másik nyolc MLM bemost
A legtöbb esetben azt fogod találni, hogy maximum

velük. Szándékosan írtam érvelést, és nem kifogást.
Ha kifogása van, akkor valójában nem kell neki a
termék, ha viszont érvel, akkor kell neki, csak tarkellett, hogy döntsd, akarja-e, vagy sem.

inkább érvelések. Azért használom néha a kifogás
szót, mert nem nagyon van rá magyar szó. Mert
ugye itt arról van szó, hogy tudja, hogy akarja, de
most
Honnan tudja, hogy a legjobb üzletet köti?

–
–
–
–
–

nem mond
alatti vételi ellenállása, amit most fel kell oldanod,
dett gyerekként, összeszedett a konkurenciától vagy
ki tudja honnan, és ezek nem tudatosak a számára.
Mondhatnánk úgy, hogy lesz körülbelül négy ilyen

79.

78.

–
–
vagy más ajánlatot is várok.
–
tudjuk csak megengedni magunknak.
– Aludnom kell rá egyet.
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lékos rendszerben dolgozik.

nem is kell kezelned, mert azok nem a kulcstéglák,
melyeket össze kell szedegetned.
ják megoldani.

Visszatérve a

, vagyis arra,
-

ügyfél saját energiáját kell felhasználnod az érvelései megsemmisítésére. Tudod, mint a Magyar Posta:
címzett ismeretlen, vissza a feladónak.

Ha egy megoldást mondasz neki, véged!
het egymástól megkülönböztetni – csak akkor, ha

miket lehetne ezekre reagálni.
–

tok, már nem kifogásai lesznek, hanem érvelései. És
ez nem kifogás, hanem vételi ellenállás.
Nem lehet eladni egy embernek egy olyan dolgot,
van, hogy rátukmálták, mert az eladó nem derítette
ki, mire van szüksége.

a lezárásról szól, tehát arról, hogy kizárni a konkurenciát.
Például mondhatjuk ezt:
–

Én
– nehogy gáz
-

Vagy termék esetén:
–

-

81.

80.

–
ne.
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–

-

–
Volt ilyen ügyfelem, tudod:
Azonban ez már egy másik helyzet.

–

Ugyanis, ha érvel, és visszadobod neki egyetlenegy-

– Igen.

amikor a macska ellenkezik, ha be szeretnéd rakni
a szállító dobozába, és nem akarja, mert tudja, hogy
Túl van rajta. Igazából túl akar lenni rajta, és a kérTe céged – vagy valamelyik konkurensed...
Vagy azt mondja:
–
mindent. Nem mondja el azt, hogy van még 10 mil–
és a konkurenciától ötször annyiért megvette a kömondod:
–
– Janikám, vedd meg azt, amelyik
el neki. Jó?
– De igen.
–
– Bele.
Nem azt mondod neki, hogy jó, akkor elviszem a tulajhoz is. Miért? Mert akkor megoldást akarsz neki
adni, és a megoldásba beleköthet. Ha viszont vissza-

Próbálkozik.

vagy sem.
83.

82.

nálni, ha kétszer mondja.
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–
tudott már mit kitalálni):
–
azt a whiskyt issza, ezek szerint biztos lehetek ab–
igent fog mondani –

Azt gondoltam magamban: basszus, eljövök másodszorra, ez meg el akarja vinni az ügyvédjéhez. Kérdezem: –
? Azt mondja: – Sem-

-

.
Beviszi, megmutatja, kisvártatva jön vissza – telje-

Teljesen mindegy, mit mondasz, csak dobd vissza
neki az érvelését.

–
–

technikák, aki nem akarja az üzletet. Magyarán ez
az anyag nem arra tanít, hogyan csikarj ki egy üzletet, hanem arra, hogyan
az ügyfélnek túljutnia a lelki válságán.

–

–

–

ez
egy cégen belüli irányelv. Ha valóban ez
utóbbi eset áll fenn, akkor kétszer fogja mondani.

– Igen, igaz. Nem csinálnám, ha nem lenne az.

Igen, az.
Nem kell bonyolítani. Bár ez csak akkor jó, ha
– Nem mindenki engedheti meg magának.

–
Vagy mondhatod azt, hogy:
–
demnek meg kell néznie”, a legcsodálatosabb módon
kezeltem, és úgy gondolom, hogy ennél jobban nem

lom.
85.
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–

vett, mert

Vannak olyan emberek, akiknek igenis számít, hogy
mivel veszik körül magukat, ha már annyit dolgoztak, és így kényelmesebbé tudják tenni az életüket.

–
nye, akkor elhozta volna.

-

eladni valakinek. Az volt a kifogása, hogy: – A banem tudom megengedni magamnak ezt a szolgálta-

–

mondhatod, hogy: –
megértettem ezt a kifogását, hogy, hát igen, el akar–
Vagy:

nem akarok nagyon beleszólni az életébe.

Mindig az az utolsó darab, ami Nálad van, és ez igaz
–

Vagy:
–

Vagy:
–

–

-

–
–

És jött a válasz:
–
-

-

87.

86.

gyunk a legjobbak.
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Itt a tudatalatti ellenállás feloldásáról van szó. Kiel akarom vinni a ba-

sze a jogos kifogás.
A jogos kifogás valami olyan, ami miatt az ügyfeled
úgy gondolja, hogy várnia kell a vétellel.
Voltam egy tréningen, ahol lényegében azt állították, hogy van a kifogás, meg van a
. A kö-

– Oké, ezt kezelted. KöPersze, hogy túl nagy,

igazság viszont az, hogy ha van olyan körülmény,

-

Amit most itt tárgyalunk, az nem körülmény, hanem jogos kifogás, ami annyit jelent: azt gondolja,
várnia kell, de egyébként megvehetné most.

-

vele tölteni.

Onnan ismered meg a jogos kifogást, hogy ragasz-

gálhatunk, biztos vagyok benne, hogy megoldjuk.
Így folytatjátok, míg el nem éritek a tízet. Ha nem
tartozik az is, ha többeknek, mondjuk egy cégen befogaskerekek sávot váltanának a fejében. Leesik a

Mit kell ilyenkor tenned?

89.
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Ha valaki így megáll, nem tudja lezárni az üzletet.
Tehát be kell gyakorolni valamilyen módon, hogy
nal visszadobni.

kell egyeznie a vételbe. Tehát ez egy jogos kifogás.
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Ha itt kiderül, hogy tényleg nem tud vásárolni, akkor az egy körülmény, ami azt jelenti, hogy a
-

Azt kell jól megértened, hogy itt egy olyan dologról
van szó, amit nem „kifogásként” hoz fel, hanem komolyan úgy gondolja, hogy várnia kell a vétellel.

Hogy hogy néz ez ki a gyakorlatban, sajnos ebben a

És ezt ki tudja megoldani vagy feloldani?
Tehát még egyszer: egészen addig nem szólalhatsz
Ha Neked minden
Bármit mondanál is ebben az esetben, az egy olyan
akarja,
beszélni, vagy talál egy megoldást, vagy elmondja
-

egy tudatalatti ellenállás, ami azt jelenti, hogy fosaját maga meg fogja oldani.
-

az árát, mert fél éve vették, de nem használják.
Csak akkor szólalhatsz meg, ha Neked összeállt a
álljon, akkor maradj csendben.

minárium végére azt gondolták, hogy inkább kirúgÚgy gondolta, neki már nincs mit veszítenie, és ki-

-
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Ha már túl sokáig beszél, és már kétszer ismételte
magát anélkül, hogy megoldásra jutott volna, Neállhatsz vele.
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gából ezt a kifogást, és az lett a vége, hogy leadott

Tehát, ha azt mondja, hogy még megnézi máshol,
! Csak azt mondd neki, hogy jöjjön
vissza, én fogom adni a legjobb ajánlatot.

is. Ott helyben visszajött a szeminárium ára. Az üz-

Azt a jogos kifogást, amikor
ni máshol is

-

hogy még meg akar nézni másokat is.
–

el! Odaadták! Végignézhettem a konkurencia összes

Nem
azt mondod neki, hogy a legolcsóbbat. Hanem a legjobb ajánlatot. Mi történhet? Visszajön, megmutat–
Vagy azt, hogy:
–

hatod, mit ajánlott a konkurenciád: milyen kedvez-

.

keresztül beszélt valakivel, aki utána azt mondta:
–
-

– Igen.

adta el. Nem én adtam el, de én zártam le.
hallgatta, végig ott volt a fejében, mint egy tudatalatti szuggesztió, hogy Te adod a legjobb ajánlatot,
jöjjön majd vissza, ezért a többiek, ha nem kérdeztek erre rá, akkor nem tudják kezelni, hiszen Te nem
adtál neki ajánlatot.
de van a jogos kifogása. Azonban mi azt mondjuk,
ezt a terméket csak ma tudja megvenni.
–

Vissza fog jönni, és megveszi, ha tényleg megértette, hogy csak ma.
93.
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tatni.

–
-
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ni, mert ez lesz az utolsó kis lökés, ami kell nekik.

mondasz: –

Nos, amit eddig tanultunk, azt leginkább úgy lehet
-

ne a célja, hogy leverje a másik vértezetét.

mondja azt az ügyfélnek, hogy vegye meg. Mindenben megemelkedett az eladás a szeminárium után,
náriumból mit használnak leginkább. Azt mondta,

mind a három szalonban már majdnem megvették
az autót, és egymásra néznek:
-

nül. És a gladiátoroknál ilyenkor mit mutat a cézár?
dítja a hüvelykujját: –
völdözted az összes kifogását, bebizonyítottad neki,
hogy teljesen hülye mindenhez; nem tud mit monkeresztülhúzza, és megmutassa, hogy azért annyi-

dom, mondjuk a Fordnál nem jobb. És erre rájuk szólnak:
–

már minden tudatalatti ellenállás kezelve van, és
–

És akkor ott állsz, hogy:
–
–
–

-

–

nem.
95.
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-

hatja azt, hogy:
– Csak.

Már vörösödik a fejük, és nem lehet tudni, hová fa-

És az összes „csak” azt jelenti, hogy nem vagy szimmentetted meg a becsületét.
Ugyanis az emberek kifejezetten rühellik, ha bevan rá. Amikor megvesznek valamit, az kicsit olyan,
kell egy jó indok, hogy miért vegyenek.

–
És amikor látja, hogy Wesley abszolút nem érti az
egészet, hozzáteszi: –
nem volt más választása. Be kellett, hogy engedjen
minket – ezzel megmentettük az arcát.

MIÉRT vá-

nek, az anyjának, a szomszédainak, hogy
vásárolta meg azt a bizonyos dolgot – és ez egy arc-

ti a becsületét.
. Sir Sean

amivel megindokolhatja a környezetének, hogy miért vásárolt.
Mivel fogja megindokolni, hogy vásárolt? Ugye az,
ni valamit, ha úgy tudod alakítani a körülményeket,
ben van neki a vásárlás.
97.
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Az egyik jelenetben felmennek egy toronyházba, és
-

eltávolítottad az összes félelmét, meztelennek fogja
-
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szolgáltatásod vagy terméked

.
-

Azért vette meg, mert a Ti szolgáltatásotok a leggyorsabb.
-

Azért vette meg, mert ez a szolgáltatás a legjobb árérték arányú.
Azért vette meg, mert ez a legbiztonságosabb autó.

Azért vette meg, mert ez a legkisebb fogyasztású
autó.
Azért vette meg, mert tetszik a színe.
Van két dolog, amit meg kell tenned, hogy ez az inOtt van, ahova tartozik, ahol üzletet köthet most –
.
Tehát nehogy az legyen, mint egy autószalonban,
hogy a hátsó csomagtartóra mindenhol ki volt ragasztva, hogy felemelni tilos.

Mit jelent a saját fajtája?
mészetet, akkor mit kell, hogy gondoljon Rólad? Azt,

Tehát itt van az, hogy tényleg utánoznod kell egy kicsit a viselkedését, a hanglejtését.

érdekeit.
-

Ha az ügyfél raccsol, hirtelen én is elkezdek raccsol-

99.
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Vagy: –

Kasza Tamás

Lezárási útmutató

Ha nem az irodájában találkoztok, akkor olyan helyre vidd, ahol sikeresen kezeltél már hozzá hasonló

Az összes esetben, amikor nem sikerült eladnod valakinek, azért volt, mert nem találtad meg a kifogá-

Ha videót mutatsz neki, akkor olyan embereknek

eladtad neki a dolgot, akkor nem sikerült megtalálni az indítógombot.
lását és az összes tudat alatti vételi ellenállását is.

hatod azt, hogy a családban van egy orvos. Érezze,

vannak félelmei, vannak kérdései. Ha Te azt mondod, hogy azért vegye meg, mert Te vagy a leggyorsabb, arra az lesz a reakciója, hogy: –
Azért kit érdekel, mert van még egy-két kifogása,

-

Tehát: –

Van erre egy nagyon jó technika, több helyen is olvastam már róla. Kérdezd meg, hogy: –

hatod neki, hogy Te vagy a leggyorsabb, nyugodtan
írja alá.
Vagy még jobb, ha történeteket mesélsz neki.
És ezzel már át is kerültünk a fal túloldalára, ami:

Itt már nincsen vételi ellenállása, és itt biztos, hogy
nem szólja le a termékedet, hanem csak egy indítót

101.
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találni indítógombot, és hiába kezeled az összes el-
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REMTÉSE

-

Tudod, gyakran mondják, hogy:
– Nekem nem kell ez, elmegyek Trabantot venni.

Mondj el egy történetet! Rendelkezned kell minden
mesélhetsz.

–
–
-

igazak. Ki lehet hangsúlyozni a történetek egyes
után Ti adtátok el az országban a legtöbb akármit.
Az már más kérdés, hogy az összesen csak öt darab
volt, de akkor is Ti adtátok el a legtöbbet.

-

Vagy tudod azt mondani, hogy akkor ez meg ez történt vele, és valóban meg is történt vele, csak nem
-

-

Ha meg tudod mutatni azt, amivel foglalkozol, akhet egy bemutató, és a bemutatón keresztül elmagyarázhatod, hogy más hogyan használja. Tehát:
–
Vagy:
–
hogy ezt meg ezt csinálja.
szoktak autót eladni.
–

103.
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arról a tulajdonságról beszélsz, ami érdekli.
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Tehát itt az a lényeg, hogy tudnia kell, mit vásárol,

-

Nagyon sokan nem tudják, mit vesznek. Rengeteg
lamit, mert mások javasolták, vagy mert a barátjá-

natban, amikor úgy érzed, hogy egyedül kevés vagy
az ügyhöz, oda kell hívni valaki mást.

meg. Ilyenkor ne gondold azt, hogy tudja, mit vesz,
és hogy a tudatos vételi szándék meg van teremtve.

az, hogy a barátjának is ilyen van – de nincs megteremtve a tudatos vételi szándék! Valójában nem tudja, miért vette meg.

vette meg, miért lesz ez neki jó. Lehet, hogy az
letesen elmagyarázd – lehet, hogy csak már miután

-

-

-

tos, hogy staféta közben a saját termékedet értékeld
fel, és ne a konkurenciát hurrogd le. Lényeges szem-

Tilos olyat csinálni, hogy:
.
Ha azt mondod az ügyfélnek, hogy:
– Azt hiszem, ebben az esetben az lesz a legjobb, ha
,
akkor erre azt fogja válaszolni, hogy:
– Ne, ne, nem akarom zavarni.
Tehát sosem vezetheted be az egészet valami olyannal, hogy:
–
vagy
–
mert erre azt fogja felelni, hogy:
–
A lényeg az, hogy az ügyfél ne jöjjön rá, hogy most
érkezik.
105.
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-

–

–

Fogod magad, felállsz, és elindulsz. Nem nézhetsz
vissza, mert akkor megáll.

-

-

Nézzük meg, hogy mikor kit kell hívnod!

Azt mondja az ügyfél, hogy:
–
És ugye mond egy feltételt,

Korábban megbeszéltük, hogy nem szabad megkerülnöd az utasításláncon senkit, és nem szegheted
meg az irányelveket a cégen belül. Tehát, ha nincsen
felhatalmazásod arra, amit szeretne, meg kell be-

Ha azt mondod az ügyfélnek, hogy:
–
, akkor lehet, hogy lesz
egy törése vagy bekeményít vagy bármi más, ezért
inkább azt mondd:
–
általában valami ilyesmi történik:
–

–

-

–
ják el.
–

-

Tehát ez a biztos forrás staféta. A lényeg az, hogy
–
ni

csen felhatalmazása erre, illetve nem biztos forrás,
-

Tilos alacsonyabb rangúhoz vinni, amennyiben azt
mondja az ügyfél, hogy:
–
ciában.

-
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–
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-

Mondhatod azt is, miután átmentetek:
–
–
–
–
–

Ugyanis néha csak az a baja az ügyfélnek, hogy nem
érzi azt, hogy kivételezett. Ilyenkor nagyon fontos,
–
ülj ott, és látszódj hülyének. Ugyanis ez fogja átlenNem fog továbbmenni másik autószalonba.
Hogy néz ez ki?
–
tud kevesebb lenni, mint havi x ezer.
–
–

hogy leülsz valakivel, és bár nagyon kedvesen be-

–

Az is lehet, hogy Neked ugyan semmi bajod vele, de
valahogy mégis azt érzed, hogy nem jössz be neki.
vele.
Mi a megoldás?

– Nem, nem, nem, nem. Nagyon rendes volt, megve-

–

109.

108.

sulni vele, és meghúzódsz a sarokban, és úgy teszel,
mintha ott sem lennél.
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jük, viszont ki kell emelni, mert az alkalmi staféta

majdnem

-

-

Amikor szembetalálod magad vele, akkor fogod magad, és azt mondod:
–

kor vidd át oda az ügyfeled.
Jó, ha meg tudod oldani, hogy néhány ügyfeled rensítsék, amit Te mondasz.
Ha ügyes vagy, akkor városszerte lesznek olyan em-

vagy mondod, hogy egy mindentudó nagyokosról
san néz.
–
– Ja, nem, nem, nem.
–
– Nem, nem, nem.
–

a benzinkutas is az ügyfeled, vagy egy orvos, egy
területen mozog, oda van kötve stb. Ha az ügyfeledet autóval viszed, gondoskodj róla, hogy érintsetek

– most jön a lényeg –
miket szeretne.
–
– Igen.
–
– Igen.
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Így olyan dolgokat hallhat mások szájából, amiket
leg vásárolni fog.
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mondta:
–

Általában, ha egy ilyen jön be, akkor azonnal tu–
ni, ha nem stafétában kezeli.

karton
bazi nagy öngyújtót is.

egyszerre két ember kezdi a tárgyalást.

–

Mindenhova, ahol eddig nem tudtál eladni, újra ki

– majd az

fogsz ütközni, mert tudod, hogy mondjuk négy emdemes vinni valakit.
-

és azt mondani:
–C
.
Így hirtelen nem tudott mit tenni, megvette. És ah-

-

113.
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rikában.
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-

ni, és nem tehet mást: vásárolni fog.

szerzéssel, tehát hogy honnan lesz ügyfele, honnan
lesz címe.
-

nosulhasson vele.

leket is.

közötti különbséget.

cég ott követi el a hibát, hogy nem alkalmaz
lezárókat.

ki engedheti meg magának, de azt javaslom, hogy
-

amikor azt érzi, hogy a lezárással is sokat kell foglalkoznia. Rengeteg embert szerez, folytatja az üzüzleteit, utána viszont már kényelmetlen neki visz-

–
–
–
-

kal foglalkoznia. És igaza van: belekerült a lezáró
személyiségébe, akinek ez nem
tudsz vele mást tenni: ha nem tud visszaváltani, ki-

val – egy lezáró soha.
115.
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-

nye lezárva maradjon. Mindegy, hogy nemet vagy
igent mond rá. Ha igent mond, ajánlj fel egy követmet nem mond valamire.
A lényeg az, hogy
lódó terméket, ne hagyd ki, mert ezzel csinálsz egy
reteszt az agyában, ami elforog, és onnantól kezdve
lezárva marad a vásárlás.

is kérj két-két ajánlást.
Ha olyan ajánlást kérsz, amit mindjárt részletezek,
akkor el fogsz tudni adni nekik is. Tehát bátran kérj
-

Tételezzük fel, hogy ezt 10 héten keresztül csinálod.
száztizenkét ember 10 hét alatt.

beli ügyfél. A kérdés az, hogy hány ügyfélen keresztül tudsz új ügyfeleket szerezni.
Ha ez Neked jól megy, akkor soha nem lesz szükséged hideghívásokra.

hát az eladási folyamat
mondanod kell, hogy:
– Amikor Kovács Jánosnak eladtam ezt a szolgálta-

ügyfeledbe, hogy Te ajánlásokból élsz.

ajánlást!

117.

116.

Valójában minimum hármat kellene, de mondjuk

Az értékesítés folyamán többször is elmondhatod,
hogy:
–
mert ajánlásokon keresztül jutunk el az ügyfelekhez.

Kasza Tamás
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Vagy már az elején, a cégbemutatónál is a tudtára
adhatod, hogy:
– Ajánlásokon keresztül jutunk el az ügyfelekhez,
lek, vagy
–

Tehát itt azt mondod neki, hogy:
– Tartozik nekem három ajánlással. Nem kell, hogy
most adjon ajánlást, és elkezded vele megértetni,
mire gondolsz, amikor ajánlásról beszélsz:
– Az ajánlás azt jelenti, hogy egy olyan ember ne-

–

hogy akar ilyet.

–

–
–
Az ajánláskérésnek az a lényege, hogy nem szabad kikényszeríteni. Nem szabad azt mondani neki,
hogy:
–

nak.

gyedet.

119.

118.

Ha valaki így kér ajánlást, akkor biztosan úgy jár,
tam, hogy jó lenne, ha nekik eladna. Tudod, volt va-

három dolognak kell teljesülnie.

Kasza Tamás

Lezárási útmutató

Az embereknek
mondták:
–
Arra, hogy Kasza Tamás, nem nagyon emlékeznek.
A kérdés az, hogy ki mire. Néhányan azt mondták,
Brutálisan sok autót eladott.
sálat, csak az nyáron nagyon meleg volt. A lényeg,
hogy kell valami.
Bejönnek az emberek a boltba vagy a céghez, és ha
határozott sorrendben odamennek hozzájuk.

vagy levélben.

hogy:
–

is.

Vagy:
– Azzal, aki mindig mosolyog.

árul.

Vagy:
–

Soha, soha
en csak járkál az autójával, és ha meglátja, hogy ott
milyen formában, akkor megáll az autóval – és bemegy.

Vagy felvehetsz valamilyen ruhát is.
-

-

121.

120.

-

Kasza Tamás
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Amikor találkozol az új emberrel, akit ajánlottak,
akkor vagy igazán hiteles, ha legalább
sének már szolgáltattál. Az mindegy, hogy ezer éve,
egy éve vagy két éve. A lényeg az, hogy ha meg-

-

Az összegzés az, hogy nagyon határozottan az ügyfél tudomására kell hoznod, hogy tartozik Neked.

ta ismét.
Az iktatásnak
nyilvántartásnak kell lennie,
szinten frissítve. Bármilyen újság belekerülhet,

Aztán ott vannak a céges listák. Ha most kerülsz
vannak korábbi listái, vagy lehet, hogy van egy társcége, ahonnan a címjegyzéket érdemes lenne áthozni, ha lehet, vagy ha odaadják.
Ha nincsenek céges listák, akkor kérj engedélyt,
lákból a cégek adatait.
Kell egy jegyzettömb, teljesen testre szabva. Ha bo-

szolgáltatásért cserébe, viszont azért, hogy Te elérted, hogy ez az egész megtörténjen, nagyon hálás
élsz. Az emberek hálásak, és akarnak segíteni.
Ugyanúgy, ahogy lebeszélsz valakit egy rossz étte-

az aktájába tenni.

valaha

mindenkinek, akinek
-

123.

122.

az ügyfél gyermekeinek a neve, neme, kora, a há-

Kasza Tamás
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nincs; és egészen addig nem akarsz neki eladni,
amíg ezek ki nem derülnek. Hiszen miért akarnál,
ha nem tudja megvenni vagy nincs rá igénye?

gítségét kell kérni, mivel az iktatásnak rendben kell
lennie.
szúrod, mert a múlt évben mondta, hogy most megy
szabadságra, minden évben ugyanakkor megy sza-

Aztán írd fel a rokonokat! Mert bármelyik rokon kerészében a díj, amiért ketten futottak.
-

re. Ha van cégújságjuk, akkor abból is mindig legyen
Nálad, és ollózd ki azokat a cikkeket, melyek róla

odaérnek, és nincs sehol. Pedig már azt hitték, hogy
az övék.
Pontosan ezt fogod elérni ezzel a lezárási dologgal
is. Azt, hogy felhívja az ügyfeledet a konkurencia,
hogy:
–

nélkül. Ha nincs adatbázis, ha nincs ajánlás stb. , akkor be kell indítani. Igazából meg lehet úgy is csinálni, ahogy én csináltam. 2001-ben, amikor feljöttem

-

-

ni ezt az egészet, és csak egy embert kell találnod.
125.
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egy embert kell tavolt a szalonban, hanem várnia kellett rá, így hát

marketinget is tanulj! Nagyon jó marketingszemináriumok vannak Magyarországon.

–
Vagy adnak neki egy másik autót, hogy egészen addig, amíg meg nem érkezik a sajátja, azzal furikázhasson.

Igazából, ha mindent jól csináltál, nem fog viszgyunk, és mindenkinek lehet anyósa, férje, felesége, gyereke stb., ezért hozhatja úgy a sors, hogy úgy
dönt: visszakozik.

is. Tehát valamit adj neki, ami egy
már megvette.

, hogy

Létezik három módszer arra, hogyan tudod kivédeni a visszakozást.
áll, a második a
vagy ott.

.

le is lett szállítva úgy, hogy átvette, akkor nincs mi-

jes részletességgel megszabja, mit lehet és mit nem.

Néhány esetben nem tudod leszállítani, ezért egy
álszállítást kell, hogy csinálj. Tehát: mit tudnál egy
helyett adni? Például egy kis ké-

A
abból áll, hogy hivatkozol az ügyfél
saját lelkiismeretére. Felhív, és azt mondja:
–
-

–
valamit, hogy az elméjében

vagy most elviszem kirándulni vagy szabadságra,
127.

126.

beszéltünk.

tos lehetsz benne, hogy ki fogod védeni, mert ott a
lelkiismerete.
–

Kasza Tamás
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–

Csönd.

– De, elmondta.
–

zed, hogy már nagyon hallgat, akkor hirtelen hallass egy haláli kacajt:
–
-

–

-

.

–
– De, elmondta.
–
– Igen.

A legtöbb esetben az a történet, hogy a felesége
–
akarja visszamondani, hiszen nem azért vette meg.

–

bálta. Igaz?
– Mindent megtettem, Drágám, de nem veszi vissza

lenti, hogy két embert (köztük egy értékesítési ve-

Illetve lelkiismeret és
Mondjuk felhív valaki, hogy:
–
Csönd. Utána:
–

-

–

-

szakozik.
–
–

-

129.

128.

Igazából semmi mást nem kell ebben az esetben csinálnod, csak újra végig kell menni az eladáson, a
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Ilyenkor nem tudsz vele mit kezdeni. Ha ilyenesetben
-

–
-

érdekel. Igaz? Tehát ez egy másik kategória.
akarja ezt a szolgáltatást, de valaki mondta neki, hogy
-

–
–
-

egyezéséhez. Hiszen ha nem tartja be a megegyezéseit, akkor mi lesz vele?

nem tartja be azt, amit ígért. Igaz?
Természetesen lehetnek olyan helyzetek, amikor kagében.
Ilyenkor nem tudod kikényszeríteni,

131.

130.

tényleg valami váratlan és súlyos dolog történt.
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goztak kevesebbet, de igazából többet se, mint én.
Az
-

kicsire hajt!

-

Észre fogod venni, hogy ugyanazzal a munkával,
mellyel korábban mondjuk eladtál egy x ezer, százezer vagy millió forintos szolgáltatást, el lehet adni

bátjának lebontása.

A
san mit akar, és mi lenne számára a legjobb. Mik a

-

fogod azt, hogy nem ártasz neki, ha eladsz.

-

Minden egyes személynél meg kell tudnod, hogy
mik a céljai, és mik aggasztják.
A

-

kor onnantól kezdve semmi gondja.
Mit jelent ez Számodra? Próbálj meg olyan egyesületekbe, klubokba, szervezetekbe bekerülni, ahol a

ni a dolgot.

133.

132.

A
lád, barátok, kedvtelés, nem kedvelt dolgok. Magát

röddel, és a kellemest össze tudod kötni a hasznossal. Megismerkedtek, és lehet, hogy simán az ügyfeleid lesznek.
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-

egyszer!
gyakorol. Remek!
II. Telefonálás

-

Azt, ami ebben a könyvben van, én másfél éven keresztül gyakoroltam, heti 1 órában, és még mindig
kevés volt.

VI. Félelmek kezelése
VII. A tudatalatti ellenállás feloldása
VIII. Bemutató
IX. Tudatos vételi szándék megteremtése

nyes, illetve, hogyha azt mondod neki, hogy:
–
, akkor lelkes, és elkezdi.

XI. Ajánláskérés
XII. Iktatás
XIII. Visszakozás kivédése

–

Remélem, most már kezd összeállni.

nem vette fel stb., stb., stb...

Az utolsó dolog, amit ehhez a lezárási útmutatóhoz
mondok, az az, hogy sokkal-sokkal többet kell gyalaha is gondoltad.

vannak. Nem nevetséges? Az lesz, nem?

ellenérzés van a magyarokban.
kodtam azon, vajon miért lehet ez...

-

Arra a következtetésre jutottam, hogy az iskolában
rontják el ezt az egész gyakorlás témát. Vagy ha elég
soroztak, akkor tudod, hogy a hadseregnél erre ráHány tölténnyel ment a gyakorlás? Öt. Remek. Mert

135.
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Ha tényleg kitört volna egy háború, mit tettél volna?
Ugyanez van az iskolában. A tanárok nem gyakoroltatnak, hanem vizsgáztatnak
ben kialakul egy olyan érzés, hogy ha gyakoroltatni
-

ne vennie ezt a könyvet, meg kellene néznie, hol hibázott, és utána ki kellene javítania – gyakorlással.

t, ami egy teljes szeminárium anyagát tartalmazza.

-

rol, akkor az fog vele történni, mint azokkal a csúcs-

rolni.

után abbahagyják, mert kicsorbult a kardjuk.

szokták, hogy gyakorolniuk kell. Gyakorlás nélkül,
edzés nélkül nincs eredmény. Az értékesítésben ez

betartanod ahhoz, hogy ne égj ki!

gyakoroltatni az embereit, akkor az eredmények mi-

korlatokat is találsz, amelyek sajnos nem fértek bele
ebbe az anyagba – ide csak a lényeg került be!

Tehát gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás!
Értsd meg ezt az anyagot, használd, olvasd el újra
ját. Szükséged lesz rá az autódban útitársként, mert
ramom is...

137.

136.

hiszen a legenda szerint Artúr király egyesítette így
azt a területet – Angliát – a kard alatt.
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Nem is tudom, mit kívánjak Neked búcsúzul. Talán
ebben a sorrendben lenne helyes:
Minden jót, sok sikert – és sok sikeres lezárást!
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