
 

 

Krauthammer Partners Magyarország Kft. – 1007  Budapest, Grand Hotel Margitsziget IV em. -  Hungary  

Tel: +36 30 605 7946 - E-mail: info.hungary@krauthammer.com - www.krauthammer.hu 

  

Értékesítési képzés           Értékesítés a 21. században 
                                

 
  
  

  

Értékesítés a 21. században   
 
Értékesíteni az internet korában nem lehet. Aki vásárolni akar, néhány kattintással, 

vagy a mobiltelefon megérintésével elintézi. Az értékesítés lehetetlen. Lehetetlen? 

Vagy csak át kell alakulnia? Korszerűbbé kell válnia? Hogyan?  

  
”A versenytársaiddal szemben fenntartható egyetlen előny az, ha képes vagy 

gyorsabban tanulni, mint ők." 
 
Arie de Geus, holland üzletember, teoretikus 

 

A 21. század új környezetet teremtett az értékesítéshez. Az ügyfelek tájékozottabbak, az 

internet és a közösségi média hatása jelentős, a beszerzési folyamatok gyorsulnak, 

egyszerűsödnek. A termék és szolgáltatásismeret, a magas kiszolgálási színvonal ma 

már alapelvárás, aki sikeres akar lenni ezen a területen, annak sokkal többet kell 

nyújtania. Hatásgyakorlás, kommunikáció. A jók között is a legjobbnak lenni. A kérdés 

csak az: hogyan? Erre keressük a választ speciális értékesítési képzésünkön. 
 

Fő célcsoport  Időpontok, helyszín 

 

 Értékesítők 

 Üzletkötők 

 Kiemelt ügyfélmenedzserek, kapcsolattartók 

 

  

Időpontok:  
 

2019 Május 09. 

2019 Május 30. 

2019 Június 20. 

2019 Szeptember 05 

 

Helyszín: 
 

1007 Budapest 

Margitsziget Danubius Grand Hotel 

Krauthammer / Human Digital Group iroda 

 

Képzési Díj: 
 

360.000 Ft + ÁFA / fő  

min. 2 fő / vállalat esetén: 

340.000 Ft + ÁFA / fő  

Módszertan 
 

 

 4×1 nap (3-4 hét a tréningnapok között) 

 8-10 fős csoportok  

 Interaktív, mindenkit megmozgató viták, 

szituációs gyakorlatok, pozitív szándékú 

egyéni visszajelzések  

 Egyéni akciótervek és beszámolók a konkrét 

eredményekről 

 Group coaching megközelítés 

 Összefoglaló memóriakártyák és 

könyvecskék. 
 

 

www.krauthammer.hu  
 

http://www.krauthammer.hu/
http://www.krauthammer.hu/
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Tartalom 
 

1. nap: Első lépések, az értékesítés manapság  3. nap: Kétségek, ellenvetések vagy kifogások? 

  

 Értékesítés a 21. században – trendek, 
jelenséget, törvényszerűségek 

 Mozdulj meg! – Elképzelni kevés, tenni 
kell! 

 Frappáns belépő, azaz mitől lesz 
emlékezetes az első találkozás? 

 Tárgyalni emberi dolog – Mik a 
leghasznosabb magatartásformák 
tárgyalási helyzetben? 

 Hogy készül fel a profi üzletkötő?  

 A telefon a barátunk – Szeresd meg a 
hideg hívásokat! 

 Elutasítás telefonon – Hogyan kezeljük 
a titkárnő kifogásait? 

 Egyéni akciótervek kialakítása 

 

   

 Beszámolók a gyakorlatba ültetés 
tapasztalatairól 

 Miért jó az ellenvetés és a kifogás? 
Hogyan kezeljük? 

 Tárgyalás a döntéshozóval 

 Mikor és hogyan mondjunk NEM-et? 

 Pénzkérdés – A hatékony ártárgyalás 
alapjai 

 Egyedül nem megy – A csoportos 
tárgyalás ereje 

 A világ az ügyfél szemével nézve – 
Mennyire korlátoznak minket 
meggyőződéseink? 

 Egyéni akciótervek kialakítása 

2. nap: Hatások és ellenhatások 4. nap: Célszalag, győzelem, folytatás 

  

 Beszámolók a gyakorlatba ültetés 
tapasztalatairól 

 A hatékony prezentáció titkai és 
gyakorlata 

 A kérdések ereje 

 A csend hatalma – amikor az ügyfél 
győzi meg saját magát 

 Az első reakció – Miért veszélyes a 
csípőből jött válasz?  

 Nem csak a szád beszél – A 
testbeszéd ereje 

 Ki nem mondott szavak – A hatásról 

 Egyéni akciótervek kialakítása 

 

 

 Beszámolók a gyakorlatba ültetés 
tapasztalatairól 

 Célegyenes – A profi zárás, szerződéskötés 

 Szeressük egymást, gyerekek? – A 
konkurenciánál nincs jobb edző! 

 Dolgoztasd az ügyfelet! – Ki az az Aktív 
Referencia? 

 Lobbi és kapcsolatépítés, avagy fektess a 
jövődbe! 

 Netplaying helyett networking 

 Egy gyönyörű barátság kezdete, avagy mi 
van az értékesítés után? 

 Egyéni akciótervek kialakítása 

 Tanácsadó:  Galambos Ágnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil:  

 Az ügyfelek érzékelhető és mérhető viselkedésbeli változásának 
ösztönzése 

 Sales / menedzsment / networking képzések 
 Változási folyamatok menedzselése 
 Coaching felsővezetőknek 

Tapasztalat: 

 Ügyvezető/ tanácsadó – Krauthammer Hungary 
 Humánpolitikai Vezető - ING Biztosító – Schiller Autóház 
 Vállalati Bank Üzletág, KAM - ING Bank  
 Vállalati kapcsolattartó/kockázatelemző - BNP-KH-Dresdner Bank, 

Postabank 
Képzettség:  

 MBA – Case Western University és CEU  
 Üzemgazdász - Pénzügyi és Számviteli Főiskola  
 Akkreditált DISC tanácsadó/ Daniel Ofman tanácsadó 
 Krauthammer Belső Egyetem www.krauthammer.hu  

 

http://www.krauthammer.hu/
http://www.krauthammer.hu/
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JELENTKEZÉSI LAP 

A képzés címe: Értékesítés a 21. században 

A képzés 
azonosítója 

 
O/SLS4/BUDA/HU/2019_01 
 

A képzés időpontja: 
 
 

2019.05.09., 05.30., 06.20., 09.05. 

2015.06.24. 

 A képzési díj: 
1 fő esetén 360.000 Ft + ÁFA / fő 
2 fő / vállalat esetén 340.000 Ft + ÁFA / fő 
 

A jelentkező (magánszemély) ("Résztvevő") adatai: 

Név:  Város:  

Beosztás/munkakör: 
 

 Irányítószám:  

Születési dátum:  
Utca, 
házszám: 

 

Telefonszám:  Faxszám:  

E-mail cím:  

A költségviselő (cég) ("Megbízó") számlázási címe:  

Cégnév:  
Város, 
irányítószám: 

 

Cégcsoport 
(ha tagja): 
 

 
Utca, 
házszám: 

 

Telefonszám:  Faxszám:  

Cégjegyzékszám:  Adószám:  

Bankszámlaszám:  

PO szám:  

A költségviselő Megbízó postacíme (amennyiben eltér a számlázási címtől): 

Város, irányítószám:  
Utca, 
házszám: 

 

A képzésért felelős vezető (a Megbízónál): 

Név:  
Beosztás/ 
munkakör: 

 

Telefonszám:  Faxszám:  

E-mail-cím:  

Dátum: Résztvevő aláírása: 

Dátum: Megbízó cégszerű aláírása: 

Dátum: Képző Intézmény aláírása: 

Ezen kitöltött, a fent megjelölt Megbízó és Résztvevő által aláírt és a Képző Intézmény számára visszaküldött Jelentkezési lap 
minősül a megjelölt Képzés megrendelésének. A Megbízó és a Résztvevő által aláírt és átadott jelen okirat Képző Intézmény 
általi aláírásával jön létre - a hátoldalon írott tartalommal - a Megbízó és a Képző Intézmény közötti Szolgáltatási szerződés 
valamint a Résztvevő és a Képző Intézmény közötti Felnőttképzési szerződés. A képzésen való megjelenés feltétele a képzési 
díj megfizetése, a képzésre benyújtott ezen jelentkezési lap (és ezzel a Szolgáltatási és Felnőttképzési Szerződés) Résztvevő 
és Megbízó általi cégszerű aláírása. Kérdése esetén a tréningről további információval az alábbi elérhetőségek egyikén tudunk 
segítségére lenni: 

                Tel: +36 30 605 7754  E-mail: jvisnyei@krauthammer.com   

Megbízó a jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszi, hogy a fent megnevezett Képzést megelőző 4 héten belüli lemondás 
esetén a részvételi díj 25%-a, 10 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 3 munkanapon belül és a képzést 
megkezdését követően a teljes részvételi díj számlázásra kerül a Megbízó felé. 

 

http://www.krauthammer.hu/
mailto:jvisnyei@krauthammer.com
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SZOLGÁLTATÁSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 
 
E szerződés a túloldalon (a Képző Intézmény aláírása mellett) feltüntetett időben jött létre, egyrészről az alábbiakban megjelölt Képző Intézmény, 
másrészről (1) a túloldali jelentkezési lapon Megbízóként feltüntetett személy között, mint szolgáltatási szerződés (a Szolgáltatási Szerződés), 
továbbá (2) a túloldali jelentkezési lapon Résztvevőként feltüntetett magánszemély között, mint felnőttképzési szerződés ("Képzési Szerződés"): 
 

 név 
Krauthammer Partners Magyarország Kft. 

 székhely 
1007 Budapest, Grand Hotel Margitsziget IV em. 

 cégjegyzékszám 
01-09-877396 

 adószám  
13867681-2-41 

 bankszámla-
szám 

10918001-00000039-01070008  (UniCredit Bank) 

 
(a továbbiakban: Képző Intézmény vagy Megbízott) 

 
1. A SZERZŐDÉSEK TÁRGYA 

1.1 SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat a jelentkezési lapon meghatározott 
képzés (a Képzés) megtartásával. A Képzés programját a Megbízó megismerte. A Megbízott a Képzés megtartását elvállalja. 
Kijelenti továbbá, hogy annak megtartására képes, illetve az ahhoz szükséges szakértelemmel, képzett személyzettel 
rendelkezik. 

1.2 KÉPZÉSI SZERZŐDÉS A Résztvevő és a Képző Intézmény megállapodnak abban, hogy a Képző Intézmény által a fentiek 
szerint szervezett Képzésben a Résztvevő előírások szerint részt vesz, és megszerzett ismereteiről, készségeiről a Képzés 
befejezésekor számot ad. A Képzés ismertetőjét a Résztvevő átvette és elolvasta. A Képzés díját a Szolgáltatási Szerződés 
szerint a Megbízó viseli. 

2.  A KÉPZÉS IDŐPONTJAI:2019.05.09., 05.30., 06.20., 09.05 

3. A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 09:00 – 17:00 

4. A KÉPZÉS HELYSZÍNE: 1007 Budapest, Grand Hotel Margitsziget IV em. 

5. A KÉPZÉS CÉLJA: A képzéshez tartozó ismertetőben leírtak elsajátítása. 

6. A KÉPZÉSSEL MEGSZEREZHETŐ, ELSAJÁTÍTHATÓ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK: A képzés ismertetőjében leírva. 

7. A KÉPZÉS SORÁN NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSÉNEK, ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJA: Szóbeli értékelés 

8. HIÁNYZÁS MÉRTÉKE:  A tréning első napján a megjelenés kötelező. Nem megjelenés esetén a tanfolyam elvégzését igazoló 
Tanúsítvány nem adható ki. 

9. A KÉPZÉSI DÍJ: 
9.1. A képzésen való megjelenés feltétele a képzési díj megfizetése, a képzésre benyújtott Jelentkezési lap és jelen Szerződés 

cégszerű aláírása. 

9.2. A képzési díj összege a jelentkezési lapon kerül megjelenítésre. 

9.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ÁFA tv. szerinti teljesítési időpontnak a Képzés első napját tekintik.  

9.4. A képzési díjat a Megbízó a képzés megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal a Megbízott által benyújtott előlegkérő levél vagy 
számla ellenében átutalással fizeti meg a Megbízott fent megadott számú bankszámlájára. 

9.5. Az aktuális képzéshez tartozó tájékoztatón szereplő árak személyenként értendők, számlázásra a jelentkezési lapon 
szerepeltetett összeg kerül. 

10. TITOKTARTÁS: 
10.1 Megbízott harmadik személlyel szemben köteles minden olyan ismeretanyagot, tényt, adatot, körülményt, vagy bármilyen 

egyéb adathordozón rögzített vagy rögzítetlen információt titokként megőrizni, amely a jelen Szolgáltatási Szerződés 
teljesítése során akár a Megbízóval, akár a megbízás tárgyával kapcsolatban tudomására jutott. 

10.2 Megbízott a Megbízóval kapcsolatosan tudomására jutott információkat saját működési körén belül sem használhatja, illetve 
hasznosíthatja, továbbá köteles titoktartási kötelezettségét az általa alkalmazott, illetve foglalkoztatott személyekkel is 
betartatni. 

11. LEMONDÁS: 
A Képzést megelőző 4 héten belüli lemondás esetén a részvételi díj 25%-a, 10 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 
50%-a, 3 munkanapon belül és a képzést megkezdését követően a teljes részvételi díj számlázásra kerül a Megbízó felé. 

12. EGYÉB: 
A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával 
összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kár a szolgáltatót terheli. 

 
 
 

 
Résztvevő    Megbízó    Megbízott 

 

http://www.krauthammer.hu/

