
 
 

1 
 

 



 
 

2 
 

Az MLM-es 
 

Másnéven: Hálózatépítő, Network marketinges 
Az üzletépítők törzsének egy jellegzetes rendszertani csoportja.  
Ragadozó 
 
Megjelenése és Életmódja: 
Régebben elsődlegesen a nyugati országokban volt megtalálható. A 
90-es évektől kezdődően egyre több helyen előfordul és dinamikusan 
terjeszkedik Magyarország területén is.  
 
Jellemző rá, hogy lendületes, (már-már idegesítően) lelkes.  
Motivációs anyagokat olvas, hallgat, lélegzik.  
Többség központi témája a cég terméke, azzal ébred, azzal fekszik. 

 
Közkedvelt elfoglaltsága: általa képviselt cég termékéről szolgáltatásairól beszélni, jutalék táblázatot 
rajzolni és magyarázni, termékbemutatókat tartani.  
 
Célja, hogy eljutassa az emberekhez nagyszerű lehetőségét és csatlakoztasson másokat hálózatához, 
hogy növelje összértékesítését. Ezt másolódás alapú sokszorozódással igyekszik elérni.  
Alosztályaik közös célja miatt egységes csoportként tartjuk számon.  
 
A saját hálózatához és csoportjához tartozó osztályt alsóvonalnak hívja. 
Három fő típust ismerhetsz fel egy alsóvonalban: 
 

1. Törzsvásárló, Fogyasztó – felhasználó, rajongó, aki szereti a terméket, de nem üzleti 
szempontból tekint a hálózatépítő cégre, nem épít hálózatot. 
Alsóvonal: 10-50% 
 

2. Disztribútor - a feltörekvő hálózatépítő. A többség ide tartozik. Erejét megfeszítve izomból 
próbálja felépíteni az üzletét. Markáns ügynök jellemvonásokkal rendelkezik. Lelkesen követi 
a tömeget (más hálózatépítő társait) és úgy igyekszik elérni a sikert. Jellegzetes előfordulási 
helye: termék bemutatók. 
Alsóvonal: 50-90% 
 

3. Felsővezető – A Gyémánt hálózatépítő, a Vice-President, a cápa. Ő az üzletember, aki profi 
szakértelemmel építi az üzletét. Megvan hozzá a szükséges vezetői készsége és marketing 
tudása, hogy óriás hálózatokat hozzon létre. Egy Alfa. 
Alsóvonal: 0.25-1%  

 
Azt mondod, hogy te is hálózatépítő vagy? Remek!  
 
Ebből a könyvből megérted, hogy sokan hol rontják ezt el – feltárom neked, hogy mit tegyél azért, 
hogy kiérdemeld mások figyelmét és bizalmát. 
 
Most jól figyelj. 
 
Kezdjük. 
 
Marius 
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Bevezető 
 

Több évtizeddel ezelőtt Sigmund Freud, a pszichoanalízis és a modern pszichológia atyja, feltett egy 
kérdést, amire egész élete folyamán nem tudott válaszolni: „Mit akarnak a nők?” 
 
Hálózatépítőként, neked is van egy ilyen monster kérdésed, ami egész pályafutásod alatt kísért:  
„Mit akarnak a jelöltek?”  
 
És ami még fontosabb ennél: Mire reagálnak? Hogyan tudod megragadni a figyelmüket úgy, hogy 
szabályszerűen „BELSŐ KÉNYSZERT” ÉREZZENEK arra, hogy ÉRDEKELŐDJENEK irántad, sőt még 
fantáziálgatni is kezdjenek a lehetőségedről? Hogyan tudod kiváltani az emberekben, hogy 
ösztönösen VONZÓDJANAK hozzád és veled akarjanak dolgozni? 
 
Szóval, Te tudod, mit akarnak a jelöltek? 
 
Egyszerű a kérdés, de a válasz…. hát mit mondjak neked barátom, az már nem annyira egyszerű.  
Mindenki tudja, hogy ha megkérdezel egy embert arról, hogy „mit akar elérni az életben?” valami 
olyasmit fog mondani, hogy: „akarok egy szép családot, olyan munkát, amit szeretek csinálni, ott 
dolgozni ahol megbecsülnek, jó fizetésem legyen, egy családi házat nagy kerttel, két autót és 
rengeteg szabadidőt, amit a családommal tudok tölteni és azokkal, akiket szeretek. Ezt akarom”. Így 
van?  
 
De azt is tudod, hogy a legtöbb ember mégis éppen az ellenkezőjét teszi ennek. Miért van az, például, 
hogy szinte minden volt-osztálytársad alkalmazottként dolgozik, napi 8 órában, olyasmit, amit nem 
szeret csinálni; egy olyan munkahelyen, ahol valószínűleg nem becsülik meg; nincs jó fizetése; 
albérletben lakik; egy 15 éves kocsija van és semmi szabadideje a családjára és a szeretteire? Miért 
van az, hogy a legtöbb ember mégis ezt választja inkább?  
 
Azt láttam, hogy különbség van aközött, amit az emberek mondanak, hogy akarnak, és aközött ami 
IGAZÁN beindítja, ami tényleg megmozgatja és tettekre indítja őket. Az embereket belső ösztönös 
vágyak irányítják, ezért sok esetben teljesen ésszerűtlenül reagálnak és ésszerűtlenül hoznak 
döntéseket – nem a logika törvényeit követik. Szóval egyrészt logikusan beszélnek hozzád, és 
megpróbálják igazolni döntéseiket a logika alapján: azt mondják, hogy ők ezt és ezt akarják – közben 
teljesen más irányba hajtják őket a belső ösztöneik. Ők pedig feltétel nélkül követik ezeket a 
hajlamokat.  
 
Te pedig ott állsz és nem érted miért. Ott vagy: 
 

 büszke vagy a céged termékeire és szolgáltatásaira 
 meg vagy róla győződve hogy a lehetőséged jobbá teszi az emberek/ügyfeleid életét 
 és azon csodálkozol, hogy hogy a fenébe nem állnak sorban az ajtód előtt hogy 

beiratkozzanak nálad vagy vegyenek a termékedből 
 
A te üzenetednek súlya van. A te üzeneted képes életeket megváltoztatni, 

 mégis úgy érzed, hogy nem figyelnek oda rád eléggé 
 úgy érzed, hogy nem vesznek komolyan, vagy nem bíznak benned 

Ez miért van, hogy nem figyelnek oda rád, amikor te egy iszonyat jó lehetőséget akarsz megmutatni 
nekik? Miért nem figyelnek rád, amikor meg akarod mutatni nekik a kiutat ebből a mókuskerékből? 
 
Most elmondom neked, hogy miért, és Te hogyan tudsz változtatni ezen. 



 
 

5 
 

Fejezet 1 

Milyen neved van az emberek előtt? 
 

 

Nemrég egy ismerősöm megkeresett azzal, hogy elkezdett egy MLM cégnél dolgozni és meghívott 
egy termékbemutatóra. Megkért, hogy menjek el, mert hallani szeretné a véleményemet arról, 
amivel foglalkozik. Elmentem.  
 
Az történt, amire számítottam. Örültek nekem, túlontúl kedvesek voltak, és éreztem, hogy arra megy 
ki a játék, hogy meggyőzzék a jelenlevőket, hogy milyen jó terméke van a cégnek, milyen jó ez a cég 
és most milyen jó lehetőség csatlakozni hozzájuk.  
 
Minden marketing bemutatón szembesülök azzal, hogy az MLM-es kolléga mennyire ugyanazt a 
hógolyót tolja maga előtt mindig, mint amit a többi hálózatépítő is gurít. Mindig ugyanabból az 
irányból kezdi a táncot és mindig ugyanúgy közelíti meg az üzletét és a jelölteket. NEM MENŐ. 
 
A helyzet az, hogy van rengeteg olyan dolog, amit mi hálózatépítők tipikusan teszünk ilyenkor, amivel 
AZONNAL kioltjuk a vonzást. Még ha mutatott is valamilyen érdeklődést a jelölt az üzleted iránt, egy 
bizonyos pont után már teljesen biztosan érzi magában, hogy ő nem akarja ezt. Ezután már esélyed 
sincs arra, hogy meggyőzd az ellenkezőjéről. A kérdés az, hogy mikor jön el ez a bizonyos pont, és 
hogyan tudod elkerülni? 
 
Rájöttem, hogy az emberek 

1. nagyon hamar eldöntik, hogy akarnak-e veled vagy az üzleteddel foglalkozni. És miután 
meghozták ezt a döntésüket, nem változtatnak rajta 

2. Ezek a döntések „tudat alatt” születnek, ami azt jelenti, hogy gondolkozás nélkül, ösztönösen 
érzik ezt, és iszonyat gyorsan hozzák meg őket 

3. Ha tudod, hogy ez hogyan működik, VONZÁST tudsz kiváltani és ragaszkodni fognak hozzád 
ahelyett, hogy kioltanád az érdeklődésüket és végleg elköszönnének tőled 

 
Az, hogy megjelenik valaki egy marketing bemutatón, még nem jelenti azt, hogy komolyan érdeklődik 
is irántad vagy az iránt, amivel foglalkozol. Sőt, ha mégis érdekli az elején, nem jelenti azt, hogy 
bármit tehetsz vagy mondhatsz ezután, ő továbbra is érdeklődni fog. Ez nem így működik. 
 
A jelöltek, amikor találkoznak veled vagy eljönnek egy termék- vagy marketing- bemutatódra, 
megszokták, hogy ők irányítanak. Nyeregbe érzik magukat, mintha ők uralnák a helyzetet, mint kis 
királyok. Tudják, hogy körbe fogod udvarolni őket és minden körülöttük fog forogni. Vagy legalábbis 
ezt szeretik érezni. Ehhez az érzéshez szorosan oda van drótozva nekik egy beépített érzékelőjük, 
amivel mérnek és tesztelnek téged.  
 
A jelölted tesztel. Látni akarja, hogy  

- Te is ugyan olyan vagy-e mint a többi hálózatépítő 
- Te érted-e neki mire van szüksége, beszélsz-e az ő „nyelvén” 
- Te vagy-e az az ember, aki megoldás az ő problémájára 
- Te csak a saját üzletedet akarod építeni vagy őszintén akarsz segíteni neki  
- Te igazi vezető vagy, aki el tudja őt vinni oda, ahova el akar érni – vagy csak egy nyuszi, akiből 

százból egy tucat van 
 
A kulcs az, hogy hogyan látnak téged a jelöltek. 
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Az emberek két teljesen ellentétes gondolkodású hálózatépítőt látnak. Az egyik az opportunista, aki 
mindig benne van valami jó üzletben. A másik az Alfa üzletember, aki képes stratégiákban 
gondolkozni. 
 
Az Opportunista gondolkozású MLM-es egy kalandorként tekint az üzletépítésre. Ő a nagy 
szerencsevadász. Nincs stratégiája. Lehet, marketing bemutatózik, de nem tudja igazából, hogy merre 
tart és hogy mikor fog oda megérkezni. Nem látja a teljes képet, nem érti a marketing és az üzlet 
valódi lényegét. Mindig a következő nagy dobást keresi, a következő marketing tervet, a következő 
bemutatót, amiből rengeteg pénzt fog szakítani. Azonnal meg akar gazdagodni, mindig a nyerő 
lottószelvényt keresi, ami holnap délre milliomossá teszi. Ez a gondolkodás nagymértékben hatással 
van az üzlethez és az emberekhez való hozzáállására. Ő a tipikus ügynök, aki át gázol mindenkin, 
minden értékesítési és pszichológiai trükköt bevet, csak hogy eladjon neked valamit vagy 
beregisztráljon a hálózatába.  
 
Legyünk őszinték, tudjuk, hogy az emberek nem szeretik az ilyen típusú embereket. Az emberek 95%-
a ki nem állhatja a nyomulós rábeszélős embereket. Mivel a legtöbb hálózatépítő ilyen, ezért az 
emberek rásütötték ezt a bélyeget minden MLM-esre. Ezzel nagyon élesre állították az emberek 
érzékelőjét, azt az úgynevezett „ügynök riasztót”. Amikor már a leghalványabb gyanúja is felmerül 
valakiben, hogy hálózatépítő vagy, azonnal rád csapja az ajtót, kinyomja a hívásod, törli az e-mailed, 
messzire elkerül az utcán.  
 
A másik oldalon viszont ott vannak az Alfa hálózatépítők, az Alfavezetők, a marketing guruk, az üzleti 
élet nagyágyúi, a cápák. Ők azon kevesek között vannak, akik értik a marketing és az üzlet lényegét. 
Ezt azonnal tudod, amikor találkozol vele. Van víziójuk és tudják konkrétan, hogy mit akarnak elérni 
az üzletben. Stratégiákban gondolkoznak. Tudják, hogy az üzletépítés nem egy éjszaka alatt fog 
végbemenni. Elemzik saját gyenge pontjaikat, fejlesztik önmagukat – tanulnak és rögtön alkalmazzák 
is, amit tanultak. Ismerik a piacot, ismerik a célközönségüket. Tudják, kinek intézzék a marketing 
üzenetüket, tudják, milyen marketing üzenetet akarnak közvetíteni és azt is tudják, hogy milyen 
különböző eszközöket, stratégiákat fognak alkalmazni, hogy elérjék a céljukat és növekedjenek. 
Miután mérlegelnek, azokat a stratégiákat választják, amelyek közelebb viszik őket a víziójukhoz. Ők 
azok, akikre felnézel, ők a szakterületüknek az erős tartóoszlopai, akiknek tekintélyük van az emberek 
előtt és figyelj, akiknek Te is adsz a szavára.  
 
Az Alfa Hálózatépítő Kiképzőtáborban bővebben elmagyarázom a különbséget e két típus között. Ha 
már részt vettél ezen az ingyenes képzésen, akkor tudod jól, hogy mi az a két dolog, ami azonnal 
kiemel téged az átlagtól. Ezt a két dolgot, minden jelölt ösztönösen keresi benned, amikor 
találkoztok, és ha te ezt a két dolgot felmutatod, azonnal Alfaként azonosítanak téged.  
 
A kiképzőtáborból tudod azt is, hogy miben különbözik az opportunista hálózatépítő, aki ügynök 
jellemvonásokat mutat fel, akit mellesleg utálnak az emberek <-> A szakértő - tanácsadótól, akit az 
emberek Alfaként tisztelnek, és akinek értékelik a véleményét, akit keresnek és meg akarnak találni.   
 
És Téged milyennek ismernek az emberek?  
Amikor meghallják a nevedet, mi jut rólad az eszükbe?  
 
Biztos lehetsz benne, hogy a Te jelölted is látni akarja, hogy milyen vagy. Tesztelni fog. 
 
Ha meg tudod mutatni neki sok kicsi módon, hogy te VÁGOD ezt a helyzetet, te nem egy 
opportunista MLM-es vagy aki csak saját magával van elfoglalva - Te tudod miről van szó, érted mi 
folyik a háttérben – és tudod aktiválni a VONZÁST úgy hogy az emberek figyelme mágnesszerűen rád 
szegeződjön: akkor átmentél a teszten.  

http://www.alfahalozatepites.com/kikepzotabor
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Másfelől, ha azt mutatod ki, azt az üzenetet közvetíted felé több száz kicsi módon – a szavaiddal, 
gesztusaiddal, megnyilvánulásaiddal – hogy te NEM VÁGOD ezt, gőzöd sincs arról, hogy mi folyik a 
háttérben, csak dobod az ügynökös szöveget, és úgy viselkedsz, mint a többi száz rábeszélős-
beszervezős ügynök – a jelölted azonnal leveszi ezt: az ajtó becsapódik előtted ÉS végeztél. 
Mondhatsz utána bármit, rajzolhatsz utána akármilyen jutalékrendszert Van Gogh stílusban: a 
jelölted nem fogja megváltoztatni a döntését.  
 
Tudom ezt nehéz lenyelni, de ez az igazság.  
 
Megtanítalak a saját oldaladra állítani ezt, és nincs gondod az üzletépítéssel.  
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Fejezet 2 

Méltó vagy a figyelmünkre? 
 

 

Sosem volt még ilyen olcsó egy üveg bor 
 

Te hálózatépítőként több disztribútort és több fogyasztót szeretnél. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, 
és a rendszered növekedni tudjon, először is neked el kell nyerned az emberek (a célpiacod) 
figyelmét. El kell érned, hogy ezek a jelöltek AKARJÁK neked adni a figyelmüket.  
 
Barátom, ha el tudod érni, hogy AKARJANAK RÁD FIGYELNI emberek, akkor nagyon nagy üzletet fogsz 
felépíteni. De a figyelmet nem adják könnyen. Sőt inkább az jellemző az emberek figyelmére, hogy 
egyre ritkább, egyre drágább és egyre nehezebb megszerezned. Ez olyasvalami, amiért nagyon meg 
kell dolgoznod. 
 
Most nem mondok nagy titkot, amikor azt mondom, hogy: a legtöbb ember ma FIGYELEMZAVARBAN 
szenved. Egyszerűen nem képesek vagy nem akarnak sokáig figyelni dolgokra. Miért mondom ezt? 
 
A választható lehetőségek száma már-már szinte végtelen számba megy, túl sok minden elérhető 
mindenki számára gyakorlatilag kattintásra. Gondolj bele, már nem csak a Józsi bácsi boros pincéje 
létezik két utcával lentebb, hanem ott az internet ahol több ezer borból választhatok pillanatok alatt. 
Megkereshetem a legjobb évjáratot, a legjobb bortermelőt, a legjobb árat. Ha valamelyik bortermelő 
vagy borfajta nem ragadja meg a figyelmemet pár másodperc után, egy kattintás és nézem is a 
következőt. Ha nem tűnik tökéletesnek már első pillantásra, akkor még bőven van lehetőségem 
másik után nézni. Mert ha van választási lehetőségünk, nem veszünk meg valamit, ami „egész jó”, 
mindig a legjobbat akarjuk magunknak. 
 
A világ egyre inkább felgyorsul és minden táv egyre rövidebb lesz, mindent azonnal akarunk és 
gyorsan.  Például, miért olvassam el Tolsztoj „Háború és béke” regényét, több száz oldalban, ha 
egyetlen kattintással elolvashatom az összefoglalóját húsz oldalban, vagy ha meghallgathatom 
Woody Allen jellemzését a műről: „Az oroszokról szól”…? [azért olvasd el nyugodtan eredetiben, ha 
szereted a szépirodalmat! ;)] 
 

Ha alkalmazottként dolgozol, olyan sok 
mindennel foglalkozol, hogy a 
munkahelyeden is kitalálták a 
„multitasking” szót: több dologgal 
zsonglőrködsz egyszerre. Dolgozol, 
mondjuk, négy projekten egy időben és 
egyszerre több területre terjeszted ki a 
figyelmed. Csak hát, itt a bökkenő: mivel 
felszaggatod a figyelmed és felváltva ide-
oda figyelsz, ennek az lesz az 
eredménye, hogy idővel semmire sem 
fogsz tudni odafigyelni hosszabb ideig. 

Mert az agyad csak rövid ideig lesz képes koncentrálni dolgokra, a túl sok téged érő impulzus miatt.  
 
Meglepetés: A jelöltjeid ugyanilyenek. 
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Sosem tudtunk még ilyen kevés pénzért reklámozni 
 

Az internet egy teljesen más világot nyitott meg a marketingesek előtt.  
 
A méreg drága reklámok az óriáskivetítőkön vagy a tévében korábban csak a leggazdagabb cégeknek 
voltak elérhetőek. Ma már szinte bárki reklámozhat bármit gyakorlatilag pár száz forintért. Csak 
létrehozol egy weboldalt, regisztrálsz egy oldalon, feladsz egy online hirdetést, vagy készítesz néhány 
rövid videót, amit feltöltesz két kattintással Youtube-ra és máris több millió embernek tudsz 
reklámozni.  
 
Mondtad már azt magadban, hogy „óh bárcsak a világ megtudná, hogy milyen jó cégem van, milyen 
jó termékeink és szolgáltatásaink vannak!” ? Ez egy szép gondolat. Ha tudna rólad a világ, vagy 
legalább a fele, biztosan sokkal-sokkal nagyobb lendülettel épülne az üzleted mint most, igaz? 
 
Sok hálózatépítő éppen ebből az indíttatásból létrehoz egy weboldalt és azt gondolja, hogy ezzel el 
van intézve a dolog: ezután az emberek majd valahogyan rátalálnak, és majd vásárolnak tőlük vagy 
be fognak regisztrálni hozzájuk. 
 
Híreim vannak számodra: ez nem így működik.  
Más hálózatépítők ugyanezt gondolják, és ezért mindenki megjelenik a világhálón. Csakhogy itt a 
bökkenő. Valami hasonló történik, figyelj 
 
 
 

 

Hello, itt vagyok! Rám figyelj! 
Engem vegyél meg! 

A Te Weboldalad 

Halló halló én 
rám figyelj 

Inkább engem 
vegyél meg 

Én is itt vagyok! 

Meg én is itt 
vagyok! 

Oké, elég volt rólam.  
Most beszéljünk inkább rólam 

Most figyelj rám én 
vagyok a legszebb 
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Az a helyzet, hogy az internetet egy olyan pók szövi, ami napjainkra már az egész világot behálózta. 
Évente több millió új weboldalt hoznak létre és 4,09 milliárd weboldal már létezik. Ez rengeteg 
üzletet, rengeteg terméket, rengeteg szolgáltatást jelent. És csak hogy fokozzam a helyzetet, gondolj 
arra, hogy minden egyes weboldal egymással versenyben áll, hogy megszerezzenek egyetlen egy 
nagyon értékes dolgot - mindenki ugyanazt akarja: a TE jelölted figyelmét. 
 

 
 
Itt nem az nyer, akinek jobb terméke van. Nem az épít nagyobb céget, akinek a legklasszabb 
jutalékrendszere van. Annak van nagy üzlete, aki tudja, hogyan kell megragadni a jelöltek figyelmét, 
aki szabályosan mágnesszerűen magához tudja VONZANI az embereket. 
 
Lehet, úgy érzed, hogy a te céged, a ti szolgáltatásaitok, a te üzleted nagyobb figyelmet érdemelne, 
mint amit most kap. Elhiszem neked. De akkor, tudnod kell egész pontosan:  
 

 Most miért nem figyelnek rád eléggé 
 Hogyan tudsz ezen változtatni és 
 Hogyan szerezd meg azt a figyelmet, amit megérdemelsz 

 
Ha TE tudod, hogyan csináld ezt és tudod, hogyan szerezd meg a jelöltek és célpiacod figyelmét 
ebben a felgyorsult világban – hogyan tudod magadhoz VONZANI a komoly célirányozott embereket: 
az iszonyat magasra fog téged és az üzletedet repíteni és olyan sikereket fogsz elérni, amiről álmodni 
sem mertél. 
 
Másfelől, ha figyelmen kívül hagyod ezeket változó körülményeket és az internet egyre hatalmasabb 
erejét az üzletedben – vagy még rosszabb, ha szándékosan megpróbálod kizsákmányolni azt vagy 
amatőr módjára dolgozol, és kitartóan rosszul csinálod: akkor az üzletépítéssel kapcsolatos terveidet 
és minden lehetőségedet a sikerre felégeted magad előtt. Bármilyen sokat fogsz erőlködni, nem érsz 
el komoly eredményt. 
 
Te választod meg, hogy melyik stratégiát követed. 
 

Az a személy, akire senki sem kíváncsi 
 

Azt már érted, hogy miért olyan értékes a 

figyelem és hogy miért van az, hogy minden 

egyes nappal egyre nehezebb megszerezni 

az emberek figyelmét. 

Az egyik oldalon azt látod, hogy egyre 
könnyebben lehet értékesíteni és reklámozni 
dolgokat, egyre több lehetőséged nyílik erre. 
Látod, hogy egyre többen jelennek meg a 
világhálón az üzletükkel kisvállalkozók, 
nagyvállalkozók, kis cégek, óriás mamut 
cégek és egyre hangosabban szólítják meg az 
embereket. Nagy a marketing zajszennyezés.  
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Ezért az emberek szándékosan védőfalakat húznak maguk köré, hogy kiszűrjék a marketing 
üzeneteket - nehogy arra pazarolják a figyelmüket. 
 
Te is ezt csinálod. Például amikor a postaládából kiveszed a leveleket, azonnal szelektálsz, és két 
részre választod őket: egyik csomóba kerülnek a fontos levelek (számla, hivatalos értesítők, 
személyes levelek családtagtól), a másik kupac pedig a szemét (szórólapok, reklámok, stb.) amit 
azonnal a kukába dobsz. 
 
Az emberek tudják, hogy kire akarnak odafigyelni és azt is tudják egész pontosan, hogy ki az, akire a 
legcsekélyebb figyelmet sem akarják fordítani.  
 
A rossz hírem az, hogy TE hálózatépítőként, az első vagy a listájukon. 
 
Az emberek nem szeretik a hálózatépítőket, nem szeretik a termékforgalmazókat, nem szeretnek 
jutalékos rendszerben dolgozni és mindent megtesznek, hogy ne találkozzanak MLM-esekkel.  
 
Ha úgy viselkedsz, mint egy tipikus ügynök, aki csak a következő ezres után akar a zsebükbe nyúlni, és 
folyton azt az üzenetet közvetíted a jelöltek felé, hogy te egy MLM-es vagy, aki el akar adni nekik 
valamit vagy be akarja őket szervezni valahova: akkor nem fognak rád figyelni, nem fognak bízni 
benned. Nem fognak rákattintani a hirdetéseidre, nem fognak felhívni telefonon, nem fognak 
válaszolni az e-mailedre és, ami még biztosabb, nem fognak vásárolni tőled és nem fognak 
beregisztrálni hozzád. 
 
Az Alfa Hálózatépítő Kiképzőtáborban már beszéltem neked arról, hogy hogyan tudod ezt a helyzetet 
megfordítani és a magad oldalára állítani. Fontos az üzletedben, hogy ne hívatlan és nem-kívánt 
személyként állj a jelölted elé, hanem fordítsd meg a játékszabályokat és válj azzá az Alfavezetővé, 
azzá a személlyé, akit ő hív meg saját magához az otthonába. Amikor ő akarja azt, hogy ott legyél, 
amikor ő keresett meg téged és ő kérte a Te segítségedet: az nagyon erős. 
 
Rengeteget hallhattál már engem erről beszélni (blog bejegyzésekben, cikkekben, vagy a 
kiképzőtáborban) - és nem véletlenül. Lényegbevágó, hogy ezt megértsd.  
 
Mondok egy példát: 
 
Felhív egy ismeretlen szám, bemutatkozik, hogy ő Tóth Géza és a barátodtól Acél Józseftől kapta meg 
a számodat. Elmondja, hogy van valami, amiről neked hallanod kell személyesen csak egyeztessetek 
egy időpontot, ami neked és neki is megfelel.  
 
Közben mi játszódik le a fejedben?  
 

„Fenébe, még egy biztosítási ügynök, vagy egy MLM-es. Tuti rám akar sózni valamit. Kitalálok 
valami jó kifogást és lerázom. Kicsinálom ezt a Józsit, amiért megadta a számomat”  

 
És ez teljesen normális. Egy idegen felhívott, betolakszik a saját személyes zónádba és természetes, 
hogy te azonnal védekezel. Azt te is érzed, hogy ez a régi típusú marketing, ez a megközelítés már 
nem annyira hatékony, mint régen. Régen lehet bevette ezt a szöveget az ember, de most már hó 
José, ezt a trükköt már ismerjük, ennek már nem dőlünk be. 
 
Ok. Másik helyzet. Mi történik akkor, ha mondjuk a helyzet változik: neked van egy kis megtakarított 
pénzed és okosan szeretnéd befektetni. Mi van akkor, ha konkrétan van egy biztosítási vagy pénzügyi 
szakember, akit régóta ismersz, akinek korábban iszonyat jó üzleti vagy befektetési megoldásai 
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voltak, akiről tudod, hogy szakértője annak a területnek, ami téged érdekel? Megkeresnéd és 
kikérnéd a véleményét? Naná, hogy IGEN. Vagy ha esetleg egyszer ő hívna fel valamiért, szívesen 
fogadnád a hívását? Megbíznál benne? Adnál a szavára? Gondolkodás nélkül. 
 
Érzed a különbséget a kettő között? 
 
Neked hálózatépítőnek, ugyanezt a reakciót kell tudnod kiváltani az emberekből. Neked kell adnod 
egy OKOT az embereknek arra, hogy rád figyeljenek. A jelöltednek gondolkodás nélkül kell az eszébe 
jusson az, hogy abban az adott helyzetben, amiben ő van, Te vagy az ő embere. Te vagy a legjobb 
ember, akihez fordulhat. És ennek a folyamatnak, olyan simának és egyértelműnek kell lennie az ő 
fejében, mintha ez lenne a világon a legtermészetesebb. 
 
Komolyan mondom, ha nem vettél még részt az Alfa hálózatépítő kiképzőtáboron, akkor sürgősen 
tedd meg - ott elmondom, hogy ezt az állapotot mivel tudod a legkönnyebben és a leggyorsabban 
elérni. Hogyan tudod magadhoz VONZANI az embereket, hogy ők szabályosan vadásszanak rád, 
ahelyett hogy te üldöznéd őket. (http://www.alfahalozatepites.com/kikepzotabor) 
 
 

A figyelem középpontjában 
 
 

 
 
„Palvin Barbara és Justin Bieber együtt buliznak” 
„Palvin Barbara legyezővel illeget Koreában” 
„Palvin Barbara is szerepel a Herkulesben” 
„Palvin Barbara a volt pasijával van New Yorkban” 
„Palvin Barbara angyalszárnyban és melltartóban” 
 
Ez csak néhány újság cím az elmúlt hetekből. 
 
 
 

Fotó: Szécsi István / Velvet 
 
El kell ismerni, hogy a celebek, a „sztárok” valamit nagyon jól csinálnak. Ha belegondolsz ők azok, akik 
ma a figyelem középpontjában vannak. Bármit el lehet adni velük – gumicukortól kezdve sportkocsin 
át, bármit. És akarod hallani a nagy igazságot róluk?  
 
Az igazság az, hogy ma ők a legjobban fizetett márkanevek és a legjobban kereső emberek az egész 
Földön: a sztárok, a guruk, a nagy tekintélyek, a korszakalkotók.  
 

Bill Gates (Microsoft), Jeff Bezos (Amazon), Dr. House-ra (Hugh Laurie), Jessica Alba, Robert 
Downey Jr (Tony Stark ’Vasember’), Oprah, Bon Jovi … 

 
Nem hiszed, hogy számít a hírnév?  
 
Ki az közületek aki, úgy gondolja, hogy Hugh Laurie (Dr. House) a világ legjobb orvos diagnosztája? 
Bevállalnád, hogy ő vizsgáljon ki, ha súlyos beteg lennél? 
 

http://www.alfahalozatepites.com/kikepzotabor
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Na persze, dehogy engednéd. Mert tudod, hogy ő csak egy sorozat szereplője, és max színművészetit 
végzett nem orvosi egyetemet. 
 
Ok. Ezt kapd ki: lehet, hogy nem Hugh Laurie a legjobb orvos szakember a való életben, de kétség 
sem fér hozzá, hogy ő az egyik LEGJOBBAN KERESŐ „orvos” a világon. Mert szerinted havonta ki visz 
haza több pénzt, ő vagy a háziorvosod? 
 
Az emberek szeretik a sztárokat, alig várják, hogy megpillanthassák őket a kifutón, csoportokba 
szerveződnek, mert szeretik közösen szeretni vagy éppen utálni őket. A lényeg, hogy ezek az emberek 
megmozgatják és megosztják a közönséget, ennek eredményeként nagy rajongói táborok épülnek 
köréjük. Ami tenger sok rengeteg figyelmet jelent.  
 
Igen, ott sütkéreznek az emberek figyelmében -> ÉS pénzt csinálnak ebből. Király 
 
Akkor figyelj:  
 
Mi lenne, ha az üzleti életben, te lennél a szakterületed rock sztárja?  
Mi lenne, ha azt mondanám, hogy van néhány konkrét dolog, amit ha te is megcsinálsz, akkor a 
jelöltjeidnek és a célpiacodnak szó szerint ilyen rock sztár vagy?  
Mi lenne, ha Téged venne körül több ezer vagy több százezer rajongó? 
Szerinted másképpen alakulna az üzleted fejlődése? 
Akarod, hogy segítsek neked ebben? Vagy menni fog egyedül? 
 
Király. Ezen gondolkozz el.  
 
Nincs több kérdésem. 
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Fejezet 3 

Megbízhatóság 
 

 

Bizalom. Szavahihetőség. Mi jut róla eszedbe? 

Az emberek egyre szkeptikusabbak, és általában azt tapasztalod, hogy ez a legnagyobb gát, ami 
megakadályozza, hogy jelöltek ügyfeleiddé váljanak. Az üzleti életben kell, hogy bízzanak benned az 
emberek, különben nincs üzleted. 

Eddig beszéltünk arról, hogy a figyelem létfontosságú az üzletedhez és egyre nehezebb megszerezni. 
El kell nyerned az emberek figyelmét, magadhoz kell vonzanod a megfelelő embereket. De ahhoz, 
hogy létrejöjjön a vásárlás és ügyfeleiddé (disztribútorokká vagy fogyasztókká) váljanak ezek az 
emberek, elengedhetetlen köztetek a BIZALOM. Igazából, ha a bizalom nincs ott, a vásárlás 
tranzakciója nem fog létrejönni. Soha.  

A Vonzás és a bizalom kéz a kézben járnak. Amikor aktiválod a vonzás ösztönös érzését egyidőben 
utat nyitsz a jelölted előtt arra, hogy kialakuljon köztetek egy kölcsönös bizalmi állapot. Valljuk be, 
sokkal könnyebben kezdünk el megbízni és bizalmat ápolni olyanok iránt, akikhez vonzódunk és 
sokkal könnyebben fogunk egy ilyen kapcsolatot felépíteni és a következő szintre emelni, mint egy 
olyan valakivel, aki taszít minket.  

Például amikor egy vadidegen MLM-es, egy ügynök, felhív téged, hogy meghívjon egy marketing 
bemutatóra, akarsz ráfigyelni? ott a vonzás köztetek? és a bizalom? 

Dehogy van. Ez az MLM-es nem tudta aktiválni a vonzást, és téged ösztönösen taszítani kezdett. Nem 
bízol benne, sőt azonnal gyanakodni kezdesz, hogy vajon milyen hátsó szándéka van, mit akar. 

A VONZÁS építi a BIZALMAT és lefekteti az alapját egy jó kapcsolatnak. 

Az Alfa hálózatépítő kiképzőtáborban sokat beszélek arról, hogy mivel tudod aktiválni az ilyen típusú 
erős VONZÁST. Milyen hozzáállás és milyen tettek segítenek neked építeni a közted és jelölted közti 
kapcsolatot és hogyan válhatsz egy olyan személlyé, akiben megbíznak a jelöltek. Értékes infó! 
Szerintem érdemes átvenned. Főleg úgy, hogy ingyenessé tettem, hogy mindenki számára elérhető 
legyen.  

 

A Hálózatépítők James Bond-ja 
 

A bizalomépítés – ahogy a szóban is benne van – az építésről szól, ami időt igényel és következetes 
tetteket a részedről. Gondolj például James Bondra. Amikor meghallod a nevét rögtön eszedbe jut, 
hogy ő a titkos ügynök, klassz kütyüi vannak, menő kocsija, ha kell egy nagy szervezet áll mögötte, de 
egy személyben is verhetetlen: képzett, harcedzett, mindig tudja a megoldást. 
 
Bond megtöltötte tartalommal és lényeggel a nevét.  
 
Ha bármikor rá gondolsz, azonnal beugrik, hogy mi áll e név mögött. És közben mi történt? Vonzónak 
tartod ezt a karaktert és valami oknál fogva elkezdtél hinni neki, bízol benne, hogy tudja mit csinál és 
meg vagy róla győződve, hogy végül akármilyen nehéz helyzetben is van, nyertesként jön ki a 
játszmából.  
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Például, amikor nézed az egyik filmjét és azt látod, hogy valamilyen tervet készül végrehajtani: hiszel 
neki, tudod, hogy könnyed lazasággal, stílusosan véghezviszi ezt a tervet és megcsinálja.   
Mert Ő a 007-es.  
 

 
 

Mi a helyzet veled, Te megtöltötted tartalommal a neved? Van ÉRTÉKED és STÁTUSZOD az emberek 
előtt? Amikor az emberek, a jelöltjeid, meghallják a neved, tudják, hogy Te vagy annak az üzletnek a 
James Bond-ja? Te vagy a szakterületed 007-es ügynöke? 
 
Kezdj el ÉRTÉKET létrehozni a jelölted számára. Tanulj tőlem, kövesd a példámat. 
 
Ezzel a könyvvel és az oktató anyagokkal, értékes tartalmat adok át neked, amit a gyakorlatban 
rögtön alkalmazni tudsz az üzleted építésére. Már egy ideje figyeled, ki vagyok; követed, amit 
csinálok, olvasod a blog bejegyzéseimet, olvasod ezt a könyvet és úgy érzed, egyre jobban ismersz. 
Tudod pontosan, hogy Marius Lucas a VONZÁS MARKETINGES, akitől iszonyat jó dolgokat tanulsz; aki 
bármilyen hálózatépítős kérdésed vagy problémád merül fel, ő ott van, hogy megoldást adjon neked; 
akire számíthatsz, hogy mindig megosztja veled a legmodernebb, működő marketing stratégiákat; 
akihez bármikor fordulhatsz, ha elakadtál, mert szívesen segít neked. És ezt jól tudod, mert tényleg 
így van. 
 
De honnan tudod mindezt? Miért érzed ezt? 
 
Érzed és tudod, mert amióta megtaláltál és figyelemmel kísérsz: már rengetegszer hallottál beszélni 
marketingről, hálózatépítésről és mindig találtál benne hasznos dolgot, amit azonnal alkalmazni 
tudtál. Tudod, hogy igaz, amit mondok, mert jól ismered, hogy milyen helyzetben vannak a 
hálózatépítők, és neked megoldás kell. És látod, hogy Én éppen ezért vagyok itt, mert tudom a 
megoldást. Tudod, hogy így van, mert már rengetegszer megmutattam neked a megoldást a 
problémádra. 
 
És megbízol bennem. 
 
Látod, amikor ÉRTÉKKEL, ÉRTÉKES TARTALOMMAL töltöd meg a nevedet, azzal bizalmat építesz. 
Mások megbíznak benned, tudják, hogy szavahihető ember vagy, mert ismernek téged és már 
rengetegszer bebizonyítottad azt, hogy méltó vagy a bizalomra. 
 
Rendben.  
 
Minden napra tudd pontosan, hogy mi az a konkrét EGYETLEN EGY dolog, amit aznap megcsinálsz, és 
ami előre viszi az üzletedet, ami közelebb visz a jelöltjeidhez. És tedd is meg. Fokozatosan építsd a 
bizalmat közted és az emberek között. Legyen stílusod, és legyél Te az üzleted James Bond-ja. 
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10 mód, amivel bizalmat építesz 
 

Hálózatépítők azt gondolják, hogy elég, ha a jelöltet meggyőzik arról, hogy milyen jó jutalék 
rendszere van a cégüknek, vagy milyen jó a cég terméke. Azt is gondolják, hogy ha túlzott 
odafigyeléssel és kedvességgel bánnak a jelölttel, akkor a jelölt elhiszi majd, amit mondani akarnak, 
meg fog bízni bennük annyira, hogy a végén igen-t mondjon a lehetőségre. 
 
Csakhogy, itt a bökkenő: Ez nem így működik. 
 
Erről mindig a rámenős autókereskedő jut eszembe, aki odasettenkedik mögéd és egyből vigyorog 
rád, mintha közben azt gondolná magában, hogy „na itt van még egy palimadár, akinek most eladok 
egy tragacsot!”. Amikor meglátod, azonnal gyanakodni kezdesz, hogy ez meg mit akar. Ráadásul, 
alapból nem bízol az autókereskedőkben.  
 
Szóval, Te és Én valami más módot kell találnunk a bizalomépítésre. Nekünk hálózatépítőknek, 
valahogyan máshogyan kell ezt megoldanunk. 
 
Dan Kennedy, a VONZÁS MARKETING egyik ősatyja, arról beszél, hogy legalább három szinten kell 
bizonyítanod a jelöltnek: 
 

I. Bizonyítani, hogy Te érted a lényeget és tudod ezt csinálni 
II. Bizonyítani, hogy Te tudsz segíteni másoknak, hogy ők is csinálják 

III. Bizonyítani, hogy a jelöltednél akár sokkal rosszabb képességű embereknek is tudsz segíteni 
 
Amikor bemutatod, hogy TE olyan üzletember vagy, aki tudja, miről beszél, és a jelölted látja tisztán, 
hogy ha csatlakozik hozzád, akkor tőled megkapja azt az irányítást és vezetést, ami elviszi őt a 
céljaihoz: az erős. 
 
ÉS amikor meg tudod azt is mutatni, hogy az átlagos jelöltjeidnél sokkal rosszabb képességű 
embereknek is tudsz segíteni: az már ISZONYAT erős. 
 
Miért? 
 
A jelöltednek lehet kevés az önbizalma. Látja, hogy te szakértője vagy ennek, te érted az üzlet 
lényegét és jól csinálod. Azt is látja, hogy sok embernek segítesz, de arra gondol közben, „áh, jó, de 
én sokkal bénább vagyok, mint ti”.  
 
Amikor be tudod bizonyítani, hogy nála sokkal rosszabb képességű embereknek is tudsz segíteni: 
azzal szétrobbantod az utolsó gátat is a fejében. Bízni fog benned, hogy te meg tudod oldani az ő 
problémáját is. Tudsz (még) neki is segíteni. És gondolkodás nélkül téged választ. Akarni fog téged. 
Mármint az üzletedet. Mármint az üzleti megoldásodat. Szóval, a megoldást. ;) 
 
Akkor most jöjjön 10 mód, amivel ilyen erős, iszonyat erős bizalmat tudsz felépíteni másokban. 
 
Dobpergés…. 
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1. Legyél alapból őszinte és becsületes 
2. Kínálj egy egyedülálló módszert, mechanizmust, megoldást 
3. Támaszd alá kutatással, tanulmányokkal, konkrét dolgokkal 
4. Segítsd az első lépést megtenni, eredményeket elérni 
5. A Sinatra Teszt 
6. Mutasd a tudásod, legyél szakértő 
7. Társadalmi visszaigazolás 
8. Korábbi eredményeid, amit már elértél 
9. Ajánlólevelek, ajánlások 
10. Legyél innovatív, fejleszd önmagad 
 
Akkor nézzük ezeket egyenként, kezdjük az elsővel. 
 
 
1. Legyél alapból őszinte és becsületes 
 
Szerintem ez a legfontosabb. Ha a lényed alapból őszinte és azt látják az emberek, hogy becsületes 
vagy, kivívod mások tiszteletét és bizalmat építesz. Különben csak rafkózni fogsz, és ezt azonnal vagy 
legalábbis nagyon hamar megérzik a jelöltek. És ha egyszer elveszíted mások bizalmát, nagyon nehéz 
lesz visszaszerezned. 
 
Szomorú, de sok ügynököt csak az előrejutás a pénzszerzés iránti vágy hajt és szinte bármire képesek, 
hogy elérjék a céljukat: átgázolnak bárkin, csakhogy bekaszálják a nagy jutalékot. Például múltkor 
hallottam egy esetet, hogy ingyen kirándulást ígértek idős embereknek, de ez csak a csali volt. Ott 
helyben kiderült, hogy ezek igazából termék bemutatók és a vásárlásra voltak kihegyezve. A rafkós 
ügynökök pedig ki voltak képezve értékesítési trükkökkel úgy, hogy a kiszolgáltatott időseknek semmi 
esélyük sem volt velük szemben. 
 
Nem csodálkozok, hogy az emberek alapból utálják az ügynököket és előítélettel vannak az MLM-
esekkel szemben. Az ilyen esetek engem is mélyen felháborítanak. És már most elmondom neked, 
hogy ilyen hozzáállással nem lehet nagy üzletet építeni.  
 
Miért?  
 
Mondok egy példát.  
 
Tegyük fel, kenyeret akarsz venni. Bemész egy élelmiszerüzletbe és látod, hogy a hónap sztárja az 
üzlet büszkesége: a kerek cipó. Megveszed a cipót, kifizeted - nem volt olcsó, de arra gondolsz, 
biztosan azért mert ez jó minőségű kenyér. Otthon nagy várakozással kettévágod, és akkor látod, 
hogy a belseje tele van szeméttel - penészes és gyakorlatilag ehetetlen. Vissza fogsz menni még 
egyszer valaha is abba az üzletbe? SOHA.  
 
Ennek az üzletnek a tulajdonosa nem volt becsületes. Lehet EGYSZER hasznot húzott a te 
naivitásodból. Lehet nyert rajtad 400 FT-ot. De ezt csak EGYSZER tudja eljátszani veled. Soha többet 
nem fogsz ott vásárolni. 
 
Ezzel ellentétben,  
 
Mi van akkor, ha útközben találsz egy „mama kicsi pékségét” és veszel egy cipót 250 FT-ért. Otthon 
beleharapsz és hmmm iszonyat finom. Éppen azt kaptad a pénzedért, amit szerettél volna, sőt! 
Annyira ízlik neked ez a kenyér, hogy most már egész évben mindennap odajársz kenyérért. 
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Ennek az üzletnek a tulajdonosa becsületes. 250 FT egy cipó. Egy éven át mindennap ott vásárolsz, 
végül mennyi pénzt fogsz otthagyni nála? 250 FT x 365 nap = 91.250 FT 
És te csak 1 elégedett vásárló vagy a sok közül. 
 
Érzed a kettő között a különbséget? 
 
Jó.  
 
Na és mi van akkor, ha netalán hibázol, elrontasz valamit? Hahó, emberek vagyunk, hibázni szoktunk. 
Mond el nyugodtan, ha hibáztál, ne próbáld a szőnyeg alá seperni. Ismerd el a hibát és közben 
mutass rá, hogy mit teszel, hogy kijavítsd és orvosold a hibát. Őszinte vagy. Az emberek annál inkább 
fognak tisztelni téged ezért. És figyelj, ez növeli a szavahihetőségedet. Ha bármit fogsz mondani 
ezután, az emberek tudják, hogy Te igazat mondasz. Kétségük sem lesz efelől, mert téged egy őszinte 
egyenes embernek ismertek meg. ÉS BÍZNAK benned. 
A hírneved – az, hogy milyen nevet szerzel magadnak az emberek előtt – nagyon fontos üzleti 
szempontból. Soha ne tegyél olyasmit, ami rontaná vagy rombolja ezt a hírnevet. Sohase rombolj, 
inkább építs. 
 
2. Kínálj egy egyedülálló mechanizmust, módszert, megoldást 
 
Ott van a jelölted, már rengeteg megközelítést kipróbált. Már dolgozott hálózatépítő cégnél vagy 
lehet még tagja egynek, de tudja, hogy milyen nehéz új fogyasztókat és disztribútorokat szerezni.  
 
Már hallott az MLM cégek nagy ígéreteiről; ismeri, hogy a többség milyen módszerrel dolgozik; és azt 
is tudja, hogy ha továbbra is úgy folytatja nem fog nagy eredményeket elérni, csak gecssolás lesz. 
 
Tudja tapasztalatból, hogy a hideg hívások már nem működnek. Folyton jelölt hiánnyal küszködik, 
már minden nevet ellőtt az ismerős listáján és egyszerűen tanácstalan, hogy hogyan tovább. 
Különböző tervei és álmai voltak, hogyan valósítja meg céljait, hogyan épít fel egy nagy hálózatot, és 
szeretné is csinálni, de nem tudja, hogyan kell csinálni, hogy eredményeket érjen el. Reménytelennek 
látja a helyzetet, el van keseredve. 
 
És akkor jössz Te a MEGOLDÁSSAL 
 
Igény van egy új mechanizmusra, egy új módszerre, egy új szisztematikus stratégiára, egy új 
megközelítésre - hogy a jelöltjeid ezzel MEGSZEREZZÉK és ELÉRJÉK azokat az ELŐNYÖKET és CÉLOKAT, 
amelyekre vágynak. (Eugene M. Schwartz: Breakthrough Advertising, c. könyvének 11 fejezete 
bővebben beszél erről, ha szeretsz olvasni)  
 
Ez nem feltétlenül azért új, mert most hoztad létre és korábban nem létezett. Nem kell neked 
feltalálnod a spanyolviaszt. Lehet csak az embereknek, a hálózatépítőknek új, mert még nem 
találkoztak ezzel a megoldással korábban. 
 
A VONZÁS MARKETING egy ilyen mechanizmus a kezedben, amit használhatsz, hogy építsd a bizalmat 
közted és a jelöltjeid között. A hálózatépítőknek szükségük van megoldásra, és Te tudod a 
MEGOLDÁST. 
 
Elmondod a jelölteknek, hogy ez már több évtizede létezik, eddig rejtve volt a nagyközönség elől, 
csak a leggazdagabb és legmenőbb hálózatépítők ismerték és alkalmazták. Elvei ősi alapvető emberi 
vágyakra és ösztönös erőkre épülnek ezért gyakorlatilag időtállóak.  
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Rámutatsz arra, hogy ezeket az elveket, üzleti stratégiákat, a vonzás szerkezetét vagy modelljét, 
olyan emberek munkásságában figyelhetik meg, mint: Dan Kennedy, Donald Trump, Robert Kiyosaki, 
Don Failla, Tom ’Big Al’ Schreiter, Tony Robins, Ray Higdon, Jonathan Budd, Yanik Silver, Randy Gage, 
stb…   
 
Olyan magyar szakembereknél is láthatják a jelöltjeid a vonzás marketing elveire jellemző 
megnyilvánulásokat, mint Tonk Emil, Wolf Gábor és a Marketing Kommandó, Online Marketing 
Akadémia stb. Bár nem tudom, hogy mennyire tudatosan használják ezt a magyar kollégák, lehet 
egyszerűen rájöttek, hogy a dolgok „így” működnek.  
 
Az igazság az, hogy ezeket az egyetemes marketing igazságokat és elveket minden egyes disztribútor 
a javára tudja fordítani, hogy sikeres hálózatépítő legyen - függetlenül attól, hogy milyen cégnél van. 
Mert az emberi ösztönös vágyak és a marketing az ugyanaz bárhova mész. És ez benne a szép. Már 
több százezer sikeres hálózatépítő alkalmazza ezt a világon mindenütt, száz meg száz hálózatépítő 
cégnél. Csak a teljesség igénye nélkül, néhány MLM céget felsorolok, ahol sikeresen alkalmazzák a 
VONZÁS MARKETINGET: Amway, Forever Living Products, Avon, Herbalife, NuSkin Enterprises, 
Empower Network, Oriflame, Mary Kay, Nikken, Monavie, Numis Network, Tupperware, Xango, … 
 
Mutasd meg mennyire helytálló és időszerű ez a módszer. Mutasd meg milyen EREJE van annak, amit 
mondasz, ajánlasz (MEGOLDÁSOD) a jelöltjeidnek. Miközben a jelöltjeid lehet még nem bíznak 
benned az elején, elkeseredetten vágynak arra, hogy egy olyan megoldást találjanak amiben bízni 
tudnak. A Te megoldásod REMÉNYT ad nekik, amit konkrét EREDMÉNYEKRE tudnak beváltani. És ha 
Te be tudod bizonyítani, hogy a Te megoldásod megállja a helyét és működik – azzal növeled a 
szavahihetőségedet. És az emberek BIZNAK benned. 
 
3. Támaszd alá kutatással, tanulmányokkal, konkrét dolgokkal 
 
Sokkal erősebb az üzeneted, ha konkrét dolgokkal támasztod alá a mondanivalódat. Most 
megmutatom, mire gondolok. Figyeld és vesd össze a következő kijelentéseket: 
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Érzed a kettő között a különbséget? 
 
Természetesen, az ilyen és ehhez hasonló kijelentések kutatást igényelnek. Az interneten rengeteg 
anyagot találsz ehhez, ma már nem kell az egyetem könyvtárában ülnöd órákat, hogy hasznos 
tanulmányokat olvass. Kutatással érdekesebbé és izgalmasabbá tudsz tenni egy-egy kijelentést. 
Továbbá, azzal, hogy utánanézel dolgoknak és alátámasztod a kutatási eredményeidet (pl. konkrét 
számokkal): növeled a szavahihetőségedet és nagyobb ereje lesz annak, amit mondasz. 
 
Rendben. Hogyan használd ezt?  
 
Gondolkodj, mi az, amit be tudsz bizonyítani vagy alá tudsz támasztani kutatással?  
 

- A jelöltednek van egy problémája (kutass a problémáról; ismerd meg a jelöltedet, a 
célpiacodat) 

- A te megoldásod hatékony (kutass adatokat a megoldásodról; írd le a megoldásodat; mutasd 
meg, miért működik) 

- A jelölted előnyt szerez veled, a te üzleteddel, a megoldásoddal (kutas üzleted előnyeiről; mik 
azok a konkrét előnyök, amiket a jelölted meg akar szerezni) 

 
4. Segítsd az első lépést megtenni, eredményeket elérni 

 
Tegyük fel, az egyik oldalon ott vannak a jelöltjeid: MLM-ben dolgoznak vagy szeretnének mellék 
projekten plusz pénzkereseti lehetőséget. Szeretnének több ügyfelet, több fogyasztót és disztribútort 
az üzletükbe. Ehhez egy masszív email/névlistát akarnak felépíteni komoly célirányzott emberekből, 
akik már alig várják, hogy vásároljanak vagy csatlakozzanak hozzájuk. Csak nem tudják HOGYAN. 
 
A másik oldalon ott vagy Te –  
 

 Te megtanultad, hogyan kell egy marketing gépezetet létrehozni – és tudod, hogyan állítsd 
be ezt a gépezetet, hogy gyakorlatilag a nap 24 órájában folyamatosan hozza neked a komoly 
jelölteket robot-pilóta módon.  
 

 Te megtanultad, hogyan ragadd meg a jelölted figyelmét, mi az a mivel azonnali VONZÁST 
tudsz létrehozni közted és a jelölted között.  
 

 Te megtanultad, hogyan építsd a kapcsolatot és a bizalmat a jelölteddel. 
 

 Te megtanultad, hogy hogyan konvertáld át az érkező látogatókat (komoly jelölteket) 
ügyfeleiddé (fogyasztókká vagy disztribútorokká); hogyan és mikor vezesd be a legjobb 
embereket, akiket kiválasztasz, hálózatépítő üzletedbe.  
 

 Te megtanultad, milyen szintjei vannak az üzletépítésnek, hogy melyik szinten mire kell 
fókuszálnod a figyelmedet és erődet, hogy a maximális eredményt érd el; hogyan építsd fel a 
marketingtölcséredet; rengeteg hogyan, hogyan, hogyan-ra megszerezted a választ. 

 
Itt vagy velem, rendszeresen visszajársz hozzám, olvasod a blog bejegyzéseimet, az oktató anyagokon 
átrágtad magad és ÉRTÉKES TUDÁST sajátítottál el. Gyakorlatilag ezzel elmondhatod, hogy többet 
tudsz, mint a hálózatépítők 98%-a Magyarországon. 
 
Ezt a két oldalt párosítsd össze:  
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Neked ÉRTÉKES TUDÁSOD van <-> az emberek keresik a megoldást, a válaszokat arra, hogy HOGYAN 
kell üzlet építeni 
 
Mit teszel? 
 
Nem halmozod el a jelöltedet a legapróbb részletekkel rögtön az elején, mert amúgy sem fogja 
felfogni, miről beszélsz (mi az a PPC, CTR, CPM, SEO, stb… ). Majd elérkezik annak is az ideje, hogy 
egyre több részletet átlásson és megértsen. De most az elején, még nincs itt a megfelelő idő ehhez.  
 
MOST segítesz neki az ELSŐ lépést megtenni. 
 
OK. De akkor hol kezd? Mi az első momentuma a marketing gépezetednek? Mire van leginkább 
szükséged, ahhoz, hogy egyáltalán dolgozni tudj? 
 
Jelöltekre! Arra, hogy legyen kivel dolgoznod, legyen kinek megtartanod a marketing bemutatóidat. 
Ha nincsenek jelöltek, akkor nem tudod építeni az üzletet. Tehát azzal kezded, hogy felépítesz egy 
nagy-nagy névlistát komoly emberekkel. 
 
Ezért az ELSŐ dolog a marketing gépezetedben: az Ügyfélfogó oldal (másnéven: capture page vagy 
squeeze page), ami a folyamatos jelölt áramlásról gondoskodik számodra. Azonosítottuk az első 
lépést. 
 
Ezért ezt fogod csinálni: mész és segítesz a Te jelöltednek EBBEN az első lépésben. Tanítsd meg, hogy 
mire van szüksége ahhoz, hogy legyen egy jó ügyfélfogó oldala. Mond el neki, hogy miért nem elég, 
ha csak egy egyszerű, hagyományos weboldala van, mint a millió másik hálózatépítőnek, és neki 
miért egy MARKETING oldalra van szüksége ehelyett. Mutasd meg, hogy ez hogyan nézz ki a 
gyakorlatban. 
 
Amikor a jelölted követi az útmutatásaidat és látja, hogy jönnek az eredmények, fokozatosan és 
biztosan halad előre, akkor növekszik az önbizalma. Egyre jobban fogja látni a jelölted, hogy hogyan 
éri el céljait és az előnyöket a Te megoldásoddal és üzleteddel. Egyre jobban fog bízni benned.  
Figyelj, és ha közben Te vagy az, aki segít neki megtenni ezt az első lépést a sikerre vezető úton – 
akkor Te igazi hős leszel a szemében. Meg fogja venni a termékeidet, szolgáltatásaidat, mert megbízik 
benned és tudja, hogy mindez az ő saját érdekeit szolgálja. Ott lesz veled hosszútávon. Ez persze 
neked is jó ;) 
 
(Itt az Kiképzőtáborban részletesen bemutatom neked az ügyfélfogó oldal felépítését; hogyan épül 
fel a marketing gépezeted front-end része - amivel a látogatók legelőször találkoznak; megérted, 
hogy a nagy marketingvezetők hogyan alkalmazzák ezeket szisztematikusan, konkrét tervet és 
stratégiát követve az üzletükben, a legjobb eredményekért: 
 http://www.alfahalozatepites.com/kikepzotabor.  
 
Ha még nem vettél részt ezen, tedd meg, értékes infó!) 
 
5. A Sinatra Teszt 
 
Frank Sinatra a klasszikus „New York, New York” c. számában, arról énekel, hogy elindul új életet 
kezdeni az amerikai nagyvárosban. A refrénben egyszer csak azt mondja: „if I can make it there, I can 
make it anywhere” (ha ott meg tudom csinálni, bárhol meg tudom csinálni) 
 
Hogy jön ez a te üzletedhez és a bizalomépítéshez? 
 

http://www.alfahalozatepites.com/kikepzotabor
http://www.alfahalozatepites.com/kikepzotabor
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Teszteld a szolgáltatásodat vagy termékedet. Mutasd meg, hogy a megoldásod működik még 
„extrém” helyzetben is. 
 
Például, emlékszel arra a TV Shop-os reklámra/bemutatóra, amikor egy késsel elvágnak egy cipőt, 
sörös dobozt meg mindenféle extrém dolgot, amit késsel nem igazán szoktunk ketté vágni? Egyből 
arra gondolsz, hogy ha ezzel a késsel ilyen kemény durva dolgokat el lehet vágni, akkor normál 
használatra is tök jó lesz. Te amúgy is csak kenyérszeletelésre fogod használni. 
 
Másik példa. A Vonzás Marketing elveit és stratégiáját akarod bemutatni egy jelöltednek és 
rávilágítasz arra, hogy még ha ellőtte az utolsó nevet is a névlistáján és nincsenek már több 
ismerősei, vagy nincsenek befolyásos barátai (elég lehetetlen helyzet): ez még akkor is működik, mert 
a növekedés nem ezektől a dolgoktól függ. Következetes és konkrét tettekkel még ebből a földközeli 
állapotból is fel tud állni a jelölted és el tud indulni a növekedés útján, és azt fogja tapasztalni, hogy 
naponta csatlakoznak a névlistájához komolyan érdeklődő emberek.  
 
Ha megmutatod neki, hogy ilyen állapotból is fel tud állni és még így is meg tudja csinálni az üzletet, 
akkor bármilyen más helyzetben vagy szinten helyezkedjen is el a ranglétrán, tudni fogja, hogy a Te 
megoldásod képes az ő üzletét is következő szintre emelni, sőt a siker legmagasabb fokára repíteni. 
És bízik a megoldásodban. Bízik benned. 

 
6. Mutasd a tudásod, legyél Szakértő 
 
A Kiképzőtáborban feltárom, hogy hogyan építi a bizalmat az, ha az emberek a területednek a 
szakértőjeként ismernek, és hogyan tudsz ezzel VONZÁST kiváltani. 
 
Amikor az emberek látják, hogy Te többet tudsz egy átlagembernél arról az adott témáról, és jobban 
értesz ahhoz az adott területhez, amiben az üzleted van, mint a többi átlag hálózatépítő, akkor 
keresni fognak Téged. Hosszú sorokban állnak majd az ajtód előtt, mint ahogy a város legjobb 
ügyvédjének vagy orvosának az ajtaja előtt is hosszú sorokban állnak az emberek. Te akarsz lenni az a 
szakértő, aki tudja a gyógyírt a célpiacának a legégetőbb problémájára.  
 
Egyébként, amikor vízszerelőt keresel, hogy megjavítson valamit az otthonodban, te kihez szoktál 
fordulni? A szomszéd Józsi bácsihoz (aki villanyszerelő igazából) vagy egy szakemberhez, aki már 
korábban bebizonyította neked, hogy ért ahhoz, amit csinál, és profi szinten végzi a szakmáját? 
Egyértelmű, hogy a szakembert választanád. Abból is a legjobbat. 
 
Ami még érdekesebb, az emberek még akkor is a szakértőt választják, ha az drágább, mint az átlagos 
megoldás.  
 
Figyelj, lehet Józsi bácsi azt mondja neked, hogy 3ezerért ő is megcsinálja a vízvezetéket. Jön egy 
kalapáccsal, komoly felszerelés nélkül, és eltölt 8 órát azzal, hogy megtalálja és kijavítsa a hibát. Csak 
hát lehet, hogy még ezután se lesz jó, lehet, hogy majd egy másik vízszerelőt is kell még hívnod. 
Újabb 8 óra, újabb 3 ezer forint. 
 
Vagy egész egyszerűen úgy döntesz, hogy hívsz egy szakértőt, akiről azt hallottad, hogy ő a legjobb a 
környéken. Ez a vízszerelő szakember ránéz a vezetékre, azonnal tudja, hol a baj, és 5 perc alatt 
megjavítja neked a hibát. Ez 7ezer forintodba kerül. És Te örülsz, hogy minden megoldódott, nem 
tölti senki az idődet órákon vagy napokon át. 
 
Ahogyan korábban már beszéltünk erről, a szakértők, a guruk a világon a legjobban fizetett emberek 
közé tartoznak. Ők az üzleti élet rock sztárjai. Kikéred a véleményüket, ha egy kérdésre választ 
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keresel, vagy lehet még akkor is, ha tudod a választ; megkérdezed, csakhogy megbizonyosodj afelől, 
hogy jó úton haladsz. Ez biztonságot ad. Ez bizalmat épít. 
Egyértelmű, hogy neked is erre kell törekedned: az üzleti életben a területednek a szakértője legyél. 
 
7. Társadalmi visszaigazolás 
 
A népszerűség építi a bizalmat. Érdekes ez, ha valaki népszerű, akkor valahogyan hajlunk arra, hogy 
elhiggyük neki, amit mond, és bízzunk benne. Ha sokat látjuk a tévében, róla beszélnek az újságok, 
olyan érzésed van, mintha te is ismernéd. Ha valakit sokan szeretnek – akkor általában mi is 
szeretjük. Ha a tömegnek hasznos, ha másoknak jó, akkor az nekünk is jó.  
 
Te is lehetsz ilyen népszerű személy a célpiacodnak. Mondok egy példát. 
 
Tegyük fel, a magyar Lézerkard MLM kft-nél dolgozol, lézerkardokat értékesítesz jutalékos 
rendszerben.  

 
Ott van Tomi, nagy lézerkard rajongó. Ott ül a gép előtt és meg akarja 
szerezni a legtutibb lézerkardot magának. Beírja a keresőbe, hogy 
„lézerkard” és a kereső a TE weboldaladat dobja ki az első találatok 
között. 
 
A weboldaladra kattint, és azt látja, hogy tök jó dolgokat mondasz, hogy 
mire figyeljen oda, ha lézerkardot akar vásárolni. Ez iszonyat hasznos 
infó. Tomi látja, hogy Te értesz a lézerkardokhoz.  
 
Tomi tovább keres a neten és fórumokat olvas, közösségi oldalakra téved. 
Meg szeretné találni a legjobb lézerkardot talán van egy lézerkard klub, 
ahol erről beszélnek. Talál ilyet. És láss csodát, ott is a TE neveddel 
találkozik. Hozzászólásaidat olvasva, megerősödik benne, hogy Te 
szakértője vagy ennek a témának. 
 

Tomi tovább keres a neten és videókat is talál. Hoppá ezeket is Te csináltad. Király. 
 
Tominak olyan érzése van, hogy bármerre megy, bármerre néz: Téged talál, TE aktívan benne vagy a 
minden lézerkarddal kapcsolatos témában. Úgy tűnik, hogy Te komoly szakértője vagy ennek.  
 
ÉS ha mindeközben azt látja mindenhol (FONTOS!), hogy MINDENKI TÉGED kérdez és hozzád fordul, 
ha lézerkard problémája kérdése van – KÉSZ. Tomi biztosan tudja, hogy Te vagy az ő lézerkardozó 
embere. Megnézi, Te milyen lézerkardot vennél, melyiket ajánlod – és vásárol.  
 
Szerintem érted a lényeget. 
 
Szóval mi a helyzet veled, beszélnek rólad az emberek? Partnereid mit mondanak? 
Ha jó hírneved van mások előtt: engedd, hogy a célpiacod/jelöltjeid tudjanak róla. Oszd meg ezt 
másokkal is. Segítettél már valakinek az üzletépítésben? Voltak jó eredményeitek? Mond el ennek a 
történetét. Hidd el, ennek iszonyat nagy ereje van. 
 
Van valami, ami még szintén népszerűvé tud tenni, nagyon gyorsan: az, amikor erőteljes kapcsolataid 
vannak. És ezt nagyon könnyen el tudod érni. 
 
Csak annyit kell tenned, hogy társulsz valakihez, aki nagyobb/magasabb ÉRTÉK és STÁTUSZ szinten 
van és abból a kapcsolatból te is ÉRTÉKET és STÁTUSZT nyersz.  
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Mint amikor összehaverkodsz mondjuk a Bruce Willis-el vagy Robert Downey Jr. Vasemberrel és 
utána beléphetsz velük a színfalak mögé, beengednek a belső körükbe, elmondják neked a titkaikat, 
az ő barátaik a te barátaid is lesznek. Rögtön más szemmel néz rád a többi ember, az ÉRTÉKED és 
STÁTUSZOD azonnal megnőtt. Ezzel azonnali VONZÁST hoztál létre. És a vonzással már könnyű 
építeni a bizalmat. 
 
Tipp: készítesz egy interjút egy olyan személlyel, aki vezető üzleti gondolkodással rendelkezik, egy 
szakemberrel a területedről -> hozzáadod a saját frappáns bevezetődet és összegző gondolataidat -> 
a Te érték és státusz szinted azonnal megemelkedik a kapcsolat által -> azonnali szavahihetőség és 
bizalom 
 
8. Korábbi eredményeid, amit már elértél 
 
Mutasd be milyen eredményeket értél el.  
 
Naponta 2- 8 ember iratkozik fel a listádra, ez havonta 60 – 240 új feliratkozót jelent? Mond el. 
Havonta 150-el több új értékesítésed van a korábbihoz képest, ami 120%-os növekedés? Mond el. 
Havonta 10-el több új munkatárs csatlakozik a hálózatodhoz? Mond el. 
Havonta 8.000 ember olvassa a cikkeidet? Mond el.  
Három hónap után 10.000 rajongód van közösségi oldalon? Mond el. 
 
Ez mind azt mutatja, hogy te ott vagy és egy lépéssel előtte jársz mindenki előtt. Neked magas a siker 
mutatód és következetesen haladsz előre. Ki ne akarna egy ilyen személy közelébe kerülni? Ki ne 
keresné egy ilyen személy társaságát? 
 
Te akarsz lenni ez a személy a te üzleti területeden, akihez így áramolnak az emberek. És fognak is, 
csak mutasd meg az előnyöket, amiket ők is el tudnak érni a te üzleteddel, vagy üzleti 
megoldásoddal. 
 
9. Ajánlólevél, ajánlások 
 
Ez nagyon erős eszköz tud lenni a kezedben. Ha te bízol bennem és én azt mondom, hogy itt van 
Robi, nyugodtan bízhatsz benne. Akkor a te kapcsolatod Robival, sokkal több (megelőlegezett) 
bizalommal kezdődik mint akkor előtte ha nem mutatlak be titeket egymásnak. Olyan mintha a 
bizalom is társulna a személyhez egy-egy ilyen új ajánlás alkalmával. 
 
Akkor mit csinálj ezzel, hogy növeld a közted és jelöltek közötti bizalmat? 
 
Először adsz valami értékeset a jelöltednek, vagy segítesz neki valami nagyon hasznos dologban -> 
utána kéred, hogy cserébe beszéljen barátainak rólad, vagy ossza meg az oldalad linkjét a barátaival.  
Biztos vagyok benne, hogy ezzel te is így vagy. Ha értékesnek találod ezt az információt, amit 
megosztok veled és úgy érzed, hogy hasznos ez a könyv, amit olvasol: akkor beszélsz erről másoknak. 
Elküldöd a barátaidnak is az oldalt (http://www.alfahalozatepites.com/kuldetes) ahonnan le lehet 
tölteni ezt a könyvet, hogy ők is letöltsék és hasznot merítsenek ebből. Jól esik, hogy ezt teszed.  
 
Figyelj, kövesd a példámat. Tedd Te is ezt és az emberek ajánlani fognak Téged másoknak. 
 
Ez nagyon erős, mert a jóváhagyás bélyegzője már ott van rajtad és a tömegek úgy jönnek hozzád, 
hogy eleve bíznak benned. Te a javadra tudod fordítani azt a különleges kapcsolatot és bizalmat, amit 
a jelölted élvez a barátaival és társaival, anélkül, hogy korábban ismerted volna őket.  
 

http://www.alfahalozatepites.com/kuldetes
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Biztosan felismerted már, milyen erő van az ilyen ajánlásokban. Már használtad te is a megosztásokat 
és a lájkokat a közösségi oldalakon, hogy elérd az embereket és több emberhez eljuttasd az 
üzenetedet. Az a baj, hogy a legtöbb ember nem érti, hogyan kell ezt használni és rosszul alkalmazza 
ezeket, és még egy töredékét sem éri el annak, amit elérhetne, ha jól csinálja. 
 
Amikor a VONZÁS ott van, tudod, hogyan aktiváld és tartsd fenn ezt az erős ösztönös érzést akkor, 
ezzel az erővel mögötted és az ajánlásokkal, eszméletlen eredményekre vagy képes. 
 
Például, ha mondjuk egy olyan ember, mint Bruce Willis, vagy Stallone, aki filmekben brutál kemény 
akcióhős, aki fél kézzel átgázol egy meteoron, egyedül átverekszi magát egy hadseregen és megmenti 
a világot – szóval, ha jönne ő és kiadna egy könyvsorozatot vagy készítene egy műsort a 
gyereknevelésről, vagy netalán elkezdene művészi festményeket festeni és nyitna egy galériát:  
 
BAMMMM azonnal akarnád. Gondolkozás nélkül. 
 
Megvennéd a könyvet, odatapadnál a tévéhez, néznéd a műsort vagy megnéznéd a festményeket. 
Miért?  
 
Nem tudod megmagyarázni.  
 
Teljesen ésszerűtlen, irracionális hogy egy akció hős pont a gyereknevelésről kezdjen el beszélni és 
tanácsot adni, vagy művészi festményeket kezdjen el festeni - IRRACIONÁLIS és mégis érzed a 
vonzást. Úgy érzed ő valamilyen „tekintély” a szemedben és bármenyire is ütközik a logikáddal és a 
józanésszel, amit tesz, te ellenállhatatlan vágyat érzel arra, hogy ezt megnézd magadnak. Úgy érzed, 
ezt látnod kell. Sőt, fogadjunk, hogy megosztod a hírt és már lájkolod is mint a vihar a többi 
haverjaiddal és barátaiddal és ismerőseiddel.  
 
Iszonyat erős. Ott a VONZÁS. Ott a pont. 
 
 

 
source: virginmedia.com 

 



 
 

26 
 

10. Legyél innovatív, fejleszd önmagad 
 
Volt idő, amikor még így reklámoztak: 
 

  
„Kedvencem a vajas kenyér”  
 
Ezek biztosan mind nagyon ütősek voltak a maguk idején. De ma már csak mosolygunk ilyeneken. 
Van, ami régen működött, nem biztos, hogy ma is megállja a helyét. És ha téged úgy ismernek, mint 
egy őskövületet, aki csökönyösen ragaszkodik az ósdi dolgokhoz és módszerekhez, hát nem tudom mi 
a helyzet a többiekkel, de én biztosan nem fogok veled együtt dolgozni. 
 
DE - mi van ellenkező esetben -  
 
Mi van akkor, ha téged úgy ismernek, mint aki lépést tart a fejlődéssel, akinek úttörő szemléletmódja 
van, nagy újító vagy, egy igazi üzleti-gondolkodás vezető, aki mindig megosztja másokkal az értékes 
észrevételeit?  
 
Mi van akkor, ha az emberek azt látják, hogy te nem állsz meg egy szinten, hanem folyamatosan 
képzed magad, hogy egyre jobb és jobb legyél a területeden? 
 
Mi van akkor, ha úgy ismernek, mint aki mindig egy lépéssel a tömeg előtt van, mint aki mindig 
elsőként vezeti be a piacon a legújabb eszközöket az ügyfelei érdekében?  
 
Mi van akkor, ha mindig te vagy az, aki figyelmezteti a célpiacát egy közelgő veszélyről vagy éppen 
egy jó lehetőségre hívja fel a figyelmüket időben? 
 
Mi van akkor, ha azt látják mások, hogy te mindig ÉRTÉKET hozol a célpiacodnak és a jó dolgok 
hírnökeként ismer mindenki? 
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Mi szeretünk jól informáltak lenni. És ha Te vagy ez az információforrás a jelöltek és ügyfelek 
számára, akkor mindenki előtt egyértelmű lesz, hogy kihez kell fordulni, ha több információt 
szeretnének: Hozzád. 
 
Te folyamatosan képzed magad. Értéket adsz át. Ez építi a szavahihetőséged és a szaktudásodba 
vetett bizalmat. Bíznak benned az emberek. 
 
 
 
Barátom,  
 
10 módot osztottam meg veled, ami segít bizalmat építened az emberekkel.  
 
Ez mind egytől egyig nagyon erős, de összességében alkalmazva egyenesen szupererőt kölcsönöz 
neked. Ezzel le tudod fektetni az alapját annak, hogy az emberek feltétel nélkül megbízzanak benned 
és gondolkodás nélkül téged válasszanak. Ez olyasmi, amit azonnal alkalmazni tudsz! 
 
Ha tetszett és hasznosnak találtad, akkor kérlek küld el legalább három barátodnak ennek a könyvnek 
az elérhetőségét, hogy ők is le tudják tölteni és javukra tudják fordítani az üzletük építésében.  
 
(A könyvet innen tudják letölteni ingyen: http://www.alfahalozatepites.com/ajandek) 
 
Köszönöm! 
  
Cserébe a következő fejezetben olyan belsős titkokat árulok el neked a közösség erejéről, hogy leesik 
az állad ;) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alfahalozatepites.com/ajandek


 
 

28 
 

Fejezet 4 

A közösség – barátod vagy ellenséged? 
 

 

Legyünk barátok 
 
Mielőtt elfelejtem, ugye mi barátok vagyunk? :P Lépj be Facebook-ra, és lájkolj minket 
www.facebook.com/marius.lucas. Meghívlak, hogy lógj a környék legjobb hálózatépítőivel. Itt ezen az 
oldalon át tudod venni az ingyenes ajándékodat is, amit neked készítettem (50+2 módja, amivel 
értéket tudsz átadni a jelöltjeidnek). Simán letöltöd és kész, már használhatod is. 
 

 
 
 
Jó. Gyorsan foglaljuk össze, miről beszéltünk eddig… 
 
A világ egyre inkább digitalizálódik. A technológia robbanásszerű fejlődése új távlatokat nyitott meg 
előttünk marketingesek előtt, miközben régi megközelítéseket elavulttá tettek. Azt tapasztalod te is, 
hogy a hagyományos módszerek már nem működnek úgy, ahogyan régen – de nem azért mert az 
emberi igények, szükségletek és vágyak változtak: az igazság az, hogy az emberi természet egy 
szikrányit sem változott. 
 
Azt már látod, hogy az internet megjelenése több lehetőséget biztosít neked felépíteni egy 
márkanevet kevesebb pénzből, mint valaha. Sohasem tudtunk még ilyen olcsón reklámozni, 
kapcsolatot építeni. Másfelől sosem volt még ilyen olcsó egy üveg bor, az embereknek rengeteg 
választási lehetőségük van, és nem elégszenek meg egy közepesen jó választással: mindenből a 
legjobbat akarják. Nagyon gazdag a kínálat: rengeteg MLM cég van, rengeteg termék, rengeteg 
szolgáltatás. A csapból is az egymást túllicitáló reklámok és üzleti lehetőségek folynak. A marketing 
zaj, az ügynökök betolakszanak az emberek életébe. Az emberek alaposan megfontolják, hogy kire 
figyeljenek. Utálják az ügynököket, de szeretik a „sztárokat”. 
 

http://www.facebook.com/marius.lucas
http://www.facebook.com/marius.lucas
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Megértetted, hogy mit tanít neked James Bond a hálózatépítésről és megvizsgáltunk 10 módot, 
amivel bizalmat építesz fel közted és az emberek között. Akarod, hogy az emberek rád figyeljenek és 
akarod, hogy bízzanak benned.  
 
És itt van egy nagyon érdekes változás ebben a bizalmi játékban – valami, amire a nagy MLM cégek, a 
hagyományos nagy vállalatok, a régi intézmények és óriás márkanevek, de még a marketing szakma 
sem számított. Vajon TE fel vagy erre készülve? 
 

Akiben a legjobban megbízol 
 
Nézd a következő adatokat: 

 Fogyasztói értékelések majdnem 12-szer több bizalmat élveznek, mint a gyártó cégektől 
származó leírások (eMarketer, 2010 Feb) 
 

 A fogyasztók 83%-a mondja, hogy fontos felhasználók által létrehozott tartalmat elolvasni 
mielőtt banki vagy pénzügyi szolgáltatásokról döntenek. („Think Insights”, Google, 2013 
Jan) 

 
 A fogyasztók 73%-a mondja, hogy fontos felhasználók által létrehozott tartalmat elolvasni 

mielőtt étel megvásárlásáról döntenek. (Kelton Research, 2011) 
 

 A fogyasztóknak közel a kétharmada (61%) használ internetes keresőket a termékek utáni 
kutatásba mielőtt megvásárol bármilyen terméket. (Econsultancy, 2010) 

 
 Ma egy átlagos fogyasztó 10,4 információforrást vizsgál meg, mielőtt vásárol. (Social Trends 

Report 2012) 
 

 A nyaralók 83%-át fogyasztói értékelések befolyásolják. („Consumer Shopping Habits 
Survey”, Channel Advisor, 2010 Aug) 
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Azt látod te is, hogy a hagyományos marketing csatornákban még bíznak az emberek, de egyre 
inkább halványodik ezeknek az ereje. Ez az erő és bizalom, amit ők korábban élveztek elmozdult a 
közösség és a végfelhasználó, a fogyasztó irányába, akinek fokozatosan egyre nagyobb befolyása és 
beleszólása van dolgokba. 
 
Ahogyan a statisztikai adatok is mutatják, a közösségi média vagy más felhasználók-által létrehozott 
tartalmat keressük elsősorban és ezekre támaszkodunk, mint legfontosabb információforrásra, 
mielőtt valami (megvásárlása) mellett döntünk.  
 
Hogy jobban megértsd milyen hatással vannak ezek a változások Rád és az üzletedre/cégedre 
készítettem néhány ábrát. 
 
Régebben ez volt a helyzet: 

 

Korábban Te és a céged volt a közvetlen és legmegbízhatóbb információforrás az emberek számára. 

Ha többet akartak megtudni egy termékről vagy szolgáltatásról, akkor Rajtad vagy a marketingeden 

keresztül megtudták, amire szükségük volt. Egyenesen hozzád fordultak. 

Mára az internet világa átírta a játékszabályokat. Valami hasonló történik: 
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Ma, ha az emberek meg akarnak tudni valamit a cégedről/üzletedről vagy rólad, akkor már nem Te 

hozzád fordulnak információért. Mielőtt döntést hoznak, rendszerint a közösség véleményére 

figyelnek és nem arra, amit számukra a céged kommunikál a reklámokon keresztül.  

Ezt „Peer-to-Peer” (P2P) típusú kommunikációnak hívják, ami azt jelenti, hogy a végfelhasználók/ 

fogyasztók/úgynevezett végpontok közvetlenül egymással kommunikálnak, központi kitüntetett 

csomópont (a Céged) nélkül. Ez egy közvetlen kapcsolat a végfelhasználók között, egy egyenrangú 

kapcsolódási mód valamilyen közvetlenül kapcsolódó célból egy közösségi hálózatban. 

Tény: A személy, akiben ma a legjobban megbízol, és akinek a véleményét mindig keresed és kikéred 
mielőtt döntést hozol: az a társad, a fogyasztó, a végfelhasználó, az egyedi vásárló, a magánszemély. 
 
Meglepetés: A Te célpiacod/jelöltjeid ugyanilyenek. 
 
Mit jelent ez neked Hálózatépítőnek? 
Hogyan befolyásolja ez a Te üzletedet?  
Milyen ereje van annak, amit az emberek rólad mondanak? 
 
A válasz ezekre a kérdésekre most fontosabb, mint valaha bármikor ezelőtt.  
Ezt tudni akarod. 
 
 

Ami mellett nem mehetsz el… 
 
Az emberek ma naponta találkoznak, összeüllnek és Rólad beszélnek. Mi az, amit szeretnek benned, 
mi az amit nem; milyen termékeidet kedvelik, melyiket utálják. 
 
Minden, amit ezek a társak mondanak társaiknak nagyobb befolyással van a te jelöltjeidre és 
ügyfeleidre mint, amit Te valaha mondani tudnál. Te marketinges vagy és az emberek nem szeretik a 
marketingeseket. Az emberek a társaikra hallgatnak, a tömegre. A tömeg az jó, ott biztonságban érzik 
magukat. 
 
Van itt még valami: amit az emberek (a Jelöltjeid és Ügyfeleid) rólad, a cégedről, üzletedről 
mondanak, az örök időkre bevésődik az utókornak. Minden egyes betű, minden egyes gondolat, 
kitörölhetetlenül bevésődik az internet virtuális gránit köveibe.  
 
Ezután minden egyes hozzászólás, értékelés, vélemény, amit rólad mondanak ott lesz és elérhető lesz 
bárki számára, aki rád keres az interneten.  
 

 Ha az emberek azt gondolják, hogy a hirdetésed túlzás vagy a terméked pénzkidobás és 
időpazarlás -> ezt el fogják mondani.  
 

 Ha az emberek azt gondolják, hogy amit csinálsz valódi segítség számukra, és konkrét 
megoldást jelent a terméked az ő problémájukra, ráadásul nagyon jó árban van -> ezt el 
fogják mondani. 

 
És minden-minden, amit mondanak - pozitív vagy negatív - elérhető lesz később a Te jövőbeli 
jelöltjeid és ügyfeleid számára, akik ezt el tudják olvasni, meg tudják hallgatni és ez alapján levonják a 
majd saját következtetéseiket. 
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Az hogy a terméked, az üzleted vagy Te - népszerű-e vagy sem, jó-e vagy sem, használható-e vagy 
sem, --- ez mind-mind annak a közösségnek a kezében van, amelyikben a Te üzleted „él” és működik. 
 
Azt mondod, hogy ez iszonyat erős?  
 
Igazad van.  
 
Ez félelmetes nagy erő a közösség kezében. 
Olyan erő, ami előtt még a legnagyobbak is fejet hajtanak.  
Ez előtt fejet KELLETT hajtaniuk. 
 
 

A közösség ereje 
 
A „Dell Hell” sztori 
 

2005 Júniusában Jeff Jarvis panasszal fordult a 
Dell Inc.-hez, hogy a laptopja túl hamar 
felmelegszik és nem működik rendesen annak 
ellenére, hogy új. (A Dell egy dollár milliárdokat 
érő cég, az egyik legnagyobb és legismertebb 
nemzetközi computer technológiai cég a 
világon) 
 
Jeff betelefonál a Dell ügyfélszolgálatához, és 
segítséget kér. Eleinte tele van türelemmel. 
Nyugalma egyre inkább fogy, amikor azt látja, 
hogy az ügyfélszolgálatos technikusok milyen 
gyatra támogatást nyújtanak és képtelenek 
megoldani a problémáját. Amikor azt látja, hogy 
a nagy multimilliárdos cég rá se bagózik, az 
kiveri nála a biztosítékot. Dühében, azt teszi, 
amire senki sem számított: bloggolni kezd az 
esetről.  

 
Felháborodva a Dell hozzáállásán, az internetes blogjában Jeff nemes-egyszerűen leírja tapasztalatát 
a céggel. Az eset futótűzként terjed. Több százan kezdik megosztani hasonló tapasztalataikat és viszik 
tovább Jarvis történetét, mindenhol rossz hírét keltve a cégnek. A „Dell Hell” (Dell Pokol) kifejezés, 
amit Jarvis használt napok alatt bejárja az egész világot az interneten keresztül és mélyen belevésődik 
az emberek köztudatába. 
 
Azóta 8 év telt el és még ma is, ha rákeresel a „dell hell” kifejezésre több mint 40 millió találatot hozz 
fel a kereső. A Dell szépen felépített hírneve a porba hullott, és ez a bukás több milliós vesztességet 
okozott a cégnek. Mindezt elkerülhette volna, ha odafigyel vásárlóira és felhasználóira. 
 
Jeff Jarvis esete példaértékű. Arra emlékezteti a cégeket, hogy valami megváltozott. Az emberek 
elmondják másoknak a véleményüket és hallatják a hangjukat. A közösségnek óriási hatalma van, 
képes felemelni vagy megalázni és földre dönteni. És ez olyan tény, amit nem hagyhatnak figyelmen 
kívül. 
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Már csak 52 lájk hiányzik a műtéthez 
 

 
Néhány évvel ezelőtt még kételkedtünk volna az 
online petíciók hatékonyságában – tudod, amikor 
egy bizonyos cél érdekében aláírásokat, 
támogatókat gyűjtenek az emberek. 
 
2011-ben a Bank of America bejelentette új 
szándékát: azt tervezi, hogy minden ügyfelének, aki 
bankkártyáját vásárlásra is használja, emelni fogja a 
havi számlavezetési és kezelési költségét 5$-al. Ez a 
döntés ráadásul hatással volt más bankokra is: 
Wells Fargo és Chase Bankok is bejelentették, hogy 
ők is kísérleteznek egy 3$-os többlet havi díj 
bevezetésével ügyfeleik számára (örömére).  
 
Mit látott ebből a fogyasztó? Magasabb kezelési 
költség ugyanazért a szolgáltatásért. Nem menő.. 
 
A 22 éves Molly Katchpole (főállása mellett gyerek 
dadus) elindított egy online petíciót „ha eleged van 
ebből, csatlakozz hozzám, hogy megmondjuk a 
Banknak” felszólítással és kérte az embereket, hogy 
írják alá az online petícióját, amit Brian Moynihan (a 
Bank of America vezérigazgatójának) címzett. 
 

Néhány nap leforgása alatt több mint 300.000 aláírás volt a listán! A határozat után kevesebb mint 1 
hónappal, a Bank of America bejelentette, hogy eláll eredeti szándékától és nem vezeti be a tervezett 
5$-os díjfizetési emelést.  
 
Az Amerikai banknak fejet kellett hajtania a közösség ereje előtt. 
 
 
 
Ez is fent van Youtube-on 
 

 
Dave Carroll 2008 tavaszán Chicago-ból Nebraska államba utazott. A reptéren azt látta, hogy a United 
Airlines dolgozói dobálják a törékeny csomagokat bepakoláskor. Érkezéskor azzal kellett 
szembesülnie, hogy a 3.500$-os gitárja darabokra tört. A repülő társaság nem tagadta az esetett, de 
kilenc hónap levelezgetés után az United Airlines vezetősége végül azzal magyarázta a helyzetet, 
hogy ez mindenkinek a kölcsönös hibája, ennél fogva nem fogják megtéríteni az okozott kárt. 
 
Mit csinált Dave? Felháborodva a cég hozzáállásán, fogta magát és írt egy dalt, zenébe foglalva 

tapasztalatát. Majd feltöltötte Youtube-ra. 

 Azóta több mint 13.500.000-an nézték meg. 
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Wikipédia szerint az ének és Dave 

Carroll (zenész/elégedetlen ügyfél 

címkével) annyira népszerű volt, 

hogy felkerült az iTunes Music Store 

toplistájában az első helyre. 

Mindenki Dave-ről és az ő esetéről 

beszélt.  

Ez a negatív hírverés azonban nem 

tett jót a United Airlines-nak. 

Részvényei 10%-ot csökkentek abban 

az időben, a részvényeseknek pedig 

ez 180 millió dollárjába fájt. 

 

Mindez, egy 3.500$-os gitár miatt. Helyesbítek, mindez azért történt, mert a cég nem volt hajlandó 

figyelembe venni az egyént, a felhasználót; és nem akart tudomást venni az ügyfele véleményéről. 

A közösség ereje. 

 

Vond le a következtetéseket… 

Régen megtehették a nagy cégek, hogy nem törődtek az egyedi vásárlóval, könnyen le tudták szerelni 
az ilyen elégedetlenkedőket, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyták őket. Ma már nem engedhetik 
meg maguknak, hogy elmenjenek a fogyasztó mellett. A végfelhasználó, az egyedi vásárló, hallatja a 
hangját. És ha valaki úgy dönt, hogy mégsem figyel oda rájuk, az üzleti szempontból számoljon a 
halálos következményekkel. 
 
Ez csak néhány példa, ami szemlélteti neked az egyének, a hétköznapi ember, a közösség egyre 
növekvő hatalmát az üzleti életben.  
 
Igen, a hatalmas cégeknek meg kellett tanulniuk, néha fájdalmas leckék árán, hogy már nem 
hagyhatják figyelmen kívül a fogyasztók, az egyén és a közösség egyre erősödő szerepét. Nem szabad 
bort innunk és vizet prédikálnunk, mert a madarak hamar elcsiripelik Twitteren, megosztják és 
lájkolják Facebook-on vagy híresztelik más közösségi oldalon. És ha egyszer rajtakaptak letolt 
nadrággal, nehezen tudod kimagyarázni magad. 
 
„A márkaneved csak olyan erős lehet, mint amilyen a hírneved – és ez egyre inkább attól függ, hogy 
mi jelenik meg, amikor rád gugliznak” (Allan Jenkins) 
 
Tények: 

 
 Hagyományos döntéshozó folyamatokat megszakítják a közösségi oldalak (2010 Society for 

New Communications Research) 
 A közösségi hálózatok, vélemények egyre inkább döntéshozó segédeszközök 
 Magas fokú bizalom van olyan információban, amit online hálózatokban találunk 
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 Van egy felismerhető szükség társaktól jövő információra a döntéshozás folyamatában 
 Az egyén hangja egyre távolabb elhallatszik és egyre erősebb hatást vált ki 
 Erősödik a P2P jellegű kommunikáció - a végfelhasználó, egyének közötti kommunikáció 

szüksége 
 Üzletek transzparensé váltak: már nem csak a cég által közvetítet üzenet látható; a közösség 

nyilvánosságra hozza és kibeszéli színfalak mögötti működést 
 Az internet nem felejt - minden, amit mondanak az emberek az üzletünkről - pozitív vagy 

negatív - elérhető később a jövőbeni jelöltjeink számára és befolyásolja a döntéseiket 
 Az emberek több mint 60%-a használ internetes keresőt, amikor kutatást végez valamilyen 

témában és több mint a 80%-át a közösség értékelése és véleménye befolyásolja 
döntéshozatalban 

 Mamut cégek megjelentek professzionális és hétköznapi közösségi hálózatokban üzleti célból 
(LinkedIn, Facebook, Twitter) 

 Cégek/üzletek/márkanevek megváltoztatják régi marketingjüket és a közösségi média 
irányába nyitnak 

 A közösség már nem csak információ befogadó, hanem média csatorna (közvetítő) 
 A marketing élővé vált - a közösség kelti életre 

 
Jó. 
 
Képzeld el, 
 

 Mi lenne, ha ez az óriási erő, amit egy közösség képvisel, mint hátszél mind-mind a te 
oldaladra állna? 

 Mi lenne, ha ez a rengeteg ember fogná magát és a mai naptól kezdve a TE ügyedet 
támogatná?  

 Mi lenne, ha egy nagy rajongó tábor a TE üzletedet hirdetné jó hírként mindenkinek, akivel 
találkozik? 

 
Érted, hogy mi forog kockán? Látod, hogy ez milyen lehetőséget add a kezedbe, amivel építheted az 
üzleted? És érted már, hogy miért vagyok annyira izgatott, hogy mindezt megoszthatom veled? ;) 
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Állítsd a közösséget a Te oldaladra 
 

Te is látod, hogy az emberek most már nem csak meghallgatják az általad kommunikált üzenetet, 
hanem élő információközlő csatornává is váltak. Mindenki, mindenhol rólad beszél, arról, hogy 
milyen üzletben vagy, az MLM cégedről.  
 
Az online közösségek gyakorlatilag új média eszközökké váltak. A média életre kelt. És ez a társadalmi 
interakció teljesen megváltoztatott mindent. Ezt a közösséget gyakorlatilag az oldaladra tudod 
állítani, vagy magad ellen. Azt láthattad, hogy nem mindegy, hogy a kettő közül veled melyik történik.  
 
Amikor az emberek bíznak benned, neked adják a figyelmüket. Amikor az emberek figyelnek rád, 
hatással vagy rájuk. Amikor hatással vagy valakire az tettekhez vezet. És az üzleti életben mindenki 
tudja, hogy ez mit jelent: még több ügyfelet, még több vásárlót -> növekedést. 
 
A kérdés az, hogy készen állsz-e arra, hogy elhagyd a régi „ügynökös” mentalitást, azért hogy a 
VONZÁS MARKETINGET használva szabályos HŐSSÉ válj a jelöltjeid szemében? 
 
Készen állsz arra, hogy felhagyj a csili-vili pudingos túlzó reklámszöveggel, hogy ehelyett értékes 
üzenetet közvetíts, ami igazán hasznos és gyakorlatias a célközönséged számára? 
 
Készen állsz arra, hogy megismerd és kiaknázd az internet adta lehetőségeket, a közösségre épülő 
marketing megoldásokat, stratégiákat és rendszereket vagy csökönyösen ragaszkodsz az ásó-kapa-
gereblyéhez ósdi marketing trükkökkel a zsebedben? 
 
Készen állsz arra, hogy több időt és energiát belefektess abba, hogy a jelöltjeid és ügyfeleid számára 
a legmegbízhatóbb emberré válj az egész világon, akinek adnak a szavára, és akit tekintélyként 
tisztelnek? 
 
Nagyon remélem, hogy igen. Mert amikor ezt teszed, akkor tapasztalod igazán a robbanásszerű 

növekedést az üzletedben. 

És most az utolsó részben éppen erről fogunk beszélni.. 

 

Mit tegyél akkor… 
 

Megnézted mostanában, hogy mit mond rólad a Google? Amikor a saját nevedre keresel, mi jön fel a 

találati listában? 

Ha szeretnéd, hogy a jelöltjeid neked adják a figyelmüket, először neked kell adnod valamit cserébe. 

Kell adnod egy OKOT, hogy miért figyeljenek rád. Ennek az oknak ÉRTÉKESNEK kell lennie a jelölted 

számára. Valami olyasmire gondolj, ami valódi, gyakorlati és kézzelfogható előnyöket add a 

jelöltednek és jobbá teszi az életüket.  Valami, ami megoldja egy konkrét problémájukat. 

Ezt teszik már évezredek óta a világ leggazdagabb emberei, az üzleti élet legnagyobbjai (Rockefeller, 

PT Barnum, Bill Gates, stb.) hogy óriásira növeljék a cégüket. A Gyémánt Hálózatépítők és Vice-

President-ek is ugyanezt csinálják. Tonk Emil vagy a Marketing Kommandó is ezt csinálja. Aki ért a 

szakmához és eredményeket akar, e köré az alapelv köré építi üzletét. 
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Ez meg adja neked a megfelelő hozzáállást, amivel magadhoz tudod VONZANI az új jelölteket.  

A legjobb benne, hogy már ez ELSŐ naptól kezdve, AZONNAL alkalmazni tudod, és építeni tudod ezzel 

a bizalmat közted és a célpiacod között. Az ügyfélszerző gépezetedet erre az egy irányelvre építed, és 

egyszerre elkezd minden működni. 

Rájöttem arra, hogy nem számít, milyen terméked van, milyen cégnél vagy. Az emberek nem ez 

alapján fognak rád figyelni és nem ezzel fogod magadhoz vonzani őket.  

Kell adnod egy értékes OKOT nekik, hogy miért figyeljenek oda rád az emberek. Legyen valami 

ÉRTÉKES, amit átadsz az embereknek, valami, amibe bele tudnak kapaszkodni, amit meg tudnak 

ragadni két kézzel, amit azonnal alkalmazni tudnak. Valami, ami ÉRTÉKET hoz az életükbe – VALÓDI 

ÉRTÉKET jelent számukra.  

És ha mindezt INGYEN teszed…….Barátom, ’kíszen’ vagy  

Király. Ez lesz az.  

Az járt a fejemben, hogy ha én is ezt teszem, akkor az emberek nem úgy fognak gondolni rám, mint 

egy marketingesre vagy ügynökre. Nem egy nem-kívánatos személyt látnak bennem, aki betolakszik a 

személyes térfelükbe, mint a többi száz meg száz MLM-es.  

Amikor ezt teszem, egy díszvendéggé válok a szemükben, egy szabályos hőssé, aki tudja a megoldást 

a legégetőbb problémájukra; akit tisztelnek, és akit ők kerestek meg, ők hívtak meg saját magukhoz.  

Egy megbízható barát vagyok, aki ÓRIÁSI segítséget és ÉRTÉKET ad az embereknek. És cserébe az 

emberek örömmel odaadják a figyelmüket. Igen, te is egy olyan személy tudsz lenni, akitől az 

emberek alig várják, hogy email-t kapjanak, és alig várják, hogy halljanak felőle, akinek hosszú 

sorokban állnak az ajtaja előtt ;)  

Rájöttem, hogy minden ilyen személy, akinek segítek, és akinek értéket adok át: ő maga a 

„legmegbízhatóbb személy az egész világon” a saját társai és barátai számára. Ez rengeteg sok-sok 

ember, akiknek jó dolgokat mondanak rólam, akikkel szintén megosztják az ingyenes ajándékaimat és 

több száz meg száz barátot küldenek hozzám, akik szintén ÉRTÉKET találnak nálam, akik szintén 

megosztják ezt barátaikkal, akik szintén jönnek és ÉRTÉKET találnak nálam és ezért elmondják ezt 

másoknak. Biztosan érted, hogy milyen erő rejlik ebben.  

Hallani akarod, hogy mi az egyetlen egy leglényegesebb tényező, ami meghatározza azt, hogy az 

üzenetedre oda fog-e figyelni a jövőbeli jelölted? Mi az egyetlen egy dolog, amivel iszonyat erős 

VONZÁST tudsz kiváltani és szabályszerűen mágnesként magadhoz vonzod a jelölteket? 

A válasz: ÉRTÉKET ADNI. ÓRIÁSI ÉRTÉKET ADNI.  

Barátom ez a titka annak, hogy az üzleted robbanásszerű növekedést tapasztaljon rekord rövidségű 

idő alatt.  

Amikor az ALFA HÁLÓZATÉPÍTŐ elveket alkalmazod, vonzás marketinggel: 

- Te vagy az elismert tekintély az üzletedben – az emberek Téged keresnek, a Te 

szolgáltatásaidnak vagy termékeidnek magasabb a hozzáadott értéke  
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- A Te üzleted növekszik – egyre több emberhez jut el az üzeneted, egyre többen olvassák 

leveleidet, egyre többen járnak vissza a weboldaladra, és Téged ajánlanak az emberek a 

barátaiknak, mert Te vagy az, aki hasznos, lényeges és időszerű információt osztasz meg a 

közönségeddel arról az üzleti területről, amiben dolgozol 

 

- Te könnyebben és olcsóbban szerzel új ügyfeleket - Fogyasztók és disztribútorok jönnek 

hozzád, mert látják, hogy tekintély vagy és szakértője vagy a területednek, és saját magukat 

rábeszélik arra, hogy Te vagy a legjobb megoldás számukra 

 

- Te vagy az, akihez legjobb minőségű jelöltek özönlenek – mert minden üzletágban az 

igényes emberek a szakértőket keresik és hozzájuk akarnak társulni, az ő véleményüket 

akarjak hallani 

 

- Téged hívnak meg az emberek nagy rendezvényekre – felkérnek kulcselőadásokat tartani, 

mert Téged fontos embernek látnak, olyan valakinek, akinek számít a véleménye 

 

- A Te termékeidet viszik, mint a cukrot – mert kiépítetted a kölcsönös bizalmat közted és az 

ügyfeleid között, és mindenki szavahihető és megbízható embernek tart 

 

- Te vagy az, akit barátaiknak ajánlanak – mert a P2P szájról-szájra történő kommunikáció a te 

oldaladon áll. Amikor tekintély vagy a területeden Te vagy az, akihez jönnek az emberek, és 

akihez ismerőseiket, barátaikat küldik ha hiteles és hasznos információra van szükségük azon 

a területen. 

És tudod mit jelent neked mindez?  

Több jelölt -> több új disztribútor és fogyasztó -> több értékesítés -> több pénz a pénztárcádban ;) 

Jó, mi van akkor, ha úgy érzed, hogy Te nem vagy olyan Alfa, olyan tekintély vagy szakértő, aki képes 

erre? Nyugi. Van 5 Lépés, amit tenned kell, hogy ezt megvalósítsd. 
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1. Válasz egy olyan területet, amit szenvedélyesen szeretsz 

 Égjen a tűz benned, ez nagyon fontos különben nem fogsz soha annak a területnek a 

szakértője, mert nem lesz benned elég kitartás és vágy, hogy odaérj 

 Remélhetőleg az a terület lesz a szenvedélyed, amiben az üzleted van  

 Élvezd a folyamatot, élvezd, hogy átrágod magad minden egyes cikken, elolvasol minden 

könyvet ezen a területen, megnézel minden egyes videót, meghallgatsz minden egyes 

előadást 

 Amikor ég benned ez a tűz, mások is látni fogják – kiemelkedsz a többség közül 

 Én is szenvedélyesen kutatok minden marketinges témát (Pl. hogyan tudunk masszív 

növekedést elérni az üzletünkben, hogyan építsük úgy az üzletünket, mint a gyémánt 

hálózatépítők, mi a legrövidebb és leggyorsabb módja annak, hogy valaki Vice President 

legyen saját üzletében) és tanulmányozok minden szakértőt, aki erről beszél, még ha nem 

is az én üzleti területemen dolgozik – mert segíteni akarok az ügyfeleimnek és 

partnereimnek robbanásszerű növekedést elérni a saját üzletükben 

 

2. Határozd el, hogy folyamatosan képzed magad  

 Ez egy ’lifelong learning’ – életre szóló elkötelezettség a részedről  

 Csak akkor tudsz mindig a tömeg előtt járni, ha folyamatosan képzed magad  

 Növelned kell a szaktudásodat, mindig mélyebbre és mélyebbre kell ásnod, kutatnod kell – 

a területednek egy lelkes tanulója kell, hogy legyél.  

 Én is ezt teszem, és nagyon élvezem, amikor valami újat megtanulok, és megosztok veled. 

Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy ennek az információnak mennyire fogsz örülni, 

mennyire hasznos lesz számodra 

 

3. Állj ki az üzeneted mellett – még akkor is, ha ez ellentétes az elfogadott elképzelésekkel 

 Késznek kell lenned hallatni a hangod, még akkor is, amikor a többség másként 

gondolkozik 

 Ha a „józan paraszt ész” elég lenne az üzletépítéshez, és ha az a mód, ahogyan ma a millió 

sok hálózatépítő dolgozik működne: akkor minden MLM-es Vice President lenne. Csak hát 

nem az. 

 Amikor kész vagy figyelmen kívül hagyni a tömeget, a kezedbe veszed az irányítást és 

megoldást találsz a problémádra, konkrét tettekkel alátámasztod és jönnek az 

eredmények: azt mások látni fogják. És követni fognak. 
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 Te éppen olyan személy akarsz lenni, aki irányt és megoldást mutat ember tömegeknek és 

nem olyan, aki a tömeg legvégén kullog – a tömeg élére akarsz állni, hogy az emberek 

téged kövessenek. Figyelj, egy Vice President éppen ezt teszi 

 

4. Késznek kell lenned keményen dolgozni, hogy ELSŐ OSZTÁLYÚ TARTALMAT hozz létre 

 Értékes információforrás kell, hogy legyél a jelöltjeid számára 

 Minden tartalom, amit létrehozol és megosztasz másokkal (e-book, videó, mp3 hanganyag, 

cikkek formájában) azt kell hogy mutassa, hogy ez jól strukturált, gondosan elkészített első 

osztályú anyag – amivel valódi értéket adsz át a jelöltjeidnek 

 Amikor ezt teszed, elindítod szájról-szájra történő információközlést és az emberek 

egyszerűen beszélni kezdenek rólad a barátaiknak, mert legbelül érzik, hogy ez eszméletlen 

hasznos és jó dolog és meg akarják azt osztani másokkal. 

 

5. Olyan emberekkel vedd körül magad, akik a tömeg elé tudnak katapultálni 

 Gondolom, nem kell mondanom, hogy ez miért fontos az üzletépítésben 

 Az olyan emberek, akik ismerik a marketing lényegét, akik tudják, mi hogyan működik és 

egy lépéssel mindig a tömeg előtt járnak: ők azt is tudják, hogy milyen eszközökkel tudod 

TE is kiváltani ezt a hatást, tudják, hogy konkrétan mit kell tenned ezért és Téged is a 

tömeg elé és versenytársaid elé tudnak katapultálni. Az már az igen! Ez király dolog. ;) 
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Elérkeztél a könyv végéhez… 
 

 

Kedves Barátom, 

Elolvastad ezt a könyvet. Igyekeztem hasznos és értékes információt átadni neked. 
Látod, hogy igazából a legnagyobb gond nem maga az MLM jelenti, hanem sokszor mi MLM-esek 
vagyunk azok, akik magunk alatt vágjuk a fát és üzleti szempontból kudarcra ítéljük magunkat. 
 
Én úgy gondolom, hogy ennek nem kellene így történnie Veled.  
 
Tanuld meg, hogyan érdemeld ki és tartsd meg mások figyelmét. 
Tanuld meg, hogyan vonzd magadhoz mágnesszerűen a komoly célirányzott ügyfeleket. 
Tanuld meg, hogyan gondolkoznak ma a világ legnagyobb hálózatépítői és marketing vezetői. 
 
Szívesen segítek neked ezen az úton.  
 
Ha már elindultál, elkezdtél hálózatépítőként dolgozni, elkezdted képezni magad: megtetted az első 
lépést, amire nagyon sokan nem képesek - elhatároztad, hogy változtatsz az életeden és a kezedbe 
veszed az irányítást. Az utad nem lesz könnyű, sokat fogsz dolgozni ezért, sokan próbálnak majd 
lebeszélni közben, de ha nem adod fel, és mindvégig kitartasz: MEGCSINÁLOD.  
 
És egyszer majd leülünk ketten beszélgetni, elmeséled nekem a történetedet, hogy mit csináltál, hogy 
kerültél ide, és visszatekintve erre az egészre, azt mondod majd nekem:  
 
„Marius, igazad volt. Ez nem volt könnyű. Keményen harcoltam –  
ÉS MEGÉRTE!” 
 
A legjobbakat neked! 
 
Marius 
 

 
 

Blog: http://www.mariuslucas.com/ 
Facebook: https://facebook.com/marius.lucas  

Email: marius@mariuslucas.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mariuslucas.com/
https://facebook.com/marius.lucas
mailto:marius@mariuslucas.com
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Ha tetszett, amit olvastál és hasznosnak találtad, van két kérésem: 

 
 

1. Segíts nekem terjeszteni ezt a tudást, hogy mások is halljanak róla, és segíts a 
barátaidnak ezzel az értékes információval, hogy ők is a javukra tudják ezt fordítani. 
Hogy ezt megkönnyítsem neked, létrehoztam egy add-tovább oldalt:  
 

Add-Tovább: http://www.alfahalozatepites.com/kuldetes  
 
Az ingyenes könyvet itt tudják letölteni: 
http://www.alfahalozatepites.com/ajandek-konyv   

 

2. Kérlek, egy hozzászólásban mond el, hogy mit gondolsz erről a könyvről és mi az, amit 
hasznosnak találtál, amit azonnal tudsz alkalmazni. Hálózatépítésen belül milyen 
témáról szeretnél többet hallani legközelebb? Itt a letöltő oldalon mond el a 
véleményed: http://www.alfahalozatepites.com/ajandek 

 
 

Köszönöm! 
 

http://www.alfahalozatepites.com/kuldetes
http://www.alfahalozatepites.com/ajandek-konyv
http://www.alfahalozatepites.com/ajandek

