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ÉRTÉKESÍTŐK SZAKMAI NAPJA 1.0 
ÉRTÉKESÍTŐKNEK, TERÜLETI KÉPVISELŐKNEK, PÉNZÜGYI 

TERVEZŐKNEK, BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÓKNAK, CÉGVEZETŐKNEK, 
VÁLLALKOZÓKNAK, ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐKNEK 

Előadóink: 

Tonk Emil – A rendezvény fővédnöke 

Gyenis András 
Kommunikációs és értékesítési szakértő 

Németh Attila 
Telefonálási specialista 

Reisz Róbert 
Értékestési specialista 

Dr. Németh Zoltán 
Dr. Prezi 

Nyíri Zoltán 
Az „Értékesítési mesterei” könyv 
szerzője 

Vágyi Jenő James 
Network marketing szaktekintély 
 
Időpont és helyszín: 

2016. január 14. csütörtök  
9.00 -17.00 óráig. 
Regisztráció 8.00-tól. 

Best Western Hotel Hungaria **** 
(1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 
 
Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő 
Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő cégének 
kell megfizetni. Ezért a számlát 
megbontjuk felnőttoktatásra és 
étkezésre.  
 
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes részvételi 
díjat kiszámlázzuk.  

 Ajánló: 

A nagy érdeklődésre való tekintettel, 2016 januárjában már 
második alkalommal kerül megrendezésre az értékesítők szakmai 
napja Továbbra is célunk, hogy hagyományt teremtve minden 
évben 1-2 alkalommal összehívjuk a szakma legelismertebb 
szakembereit, hogy megosszák egymással és közönségükkel az 
értékesítés legaktuálisabb trendjeit. 
A neves előadók olyan információkat, tapasztalatokat és tanácsokat 
osztanak meg a szakma fejlődni akaró képviselőivel, amelyek 
jelenleg a leghatékonyabban működő módszerek. 

Tematika: 

Új generációs ügyfélszemlélet: hogyan alakítsd át a 
kapcsolatrendszered ügyfélszállító futószalaggá? Kapcsolati tőke, 
ügyféllista, pozícionálás, felépítés ▪ Hogyan válhatsz a telefonálás 
mesterévé? Telefonálás, időpont egyeztetés, ügyfélkapcsolat ▪ 
Hogyan győzi meg magát a vevő a vásárlásról? És hogyan tudsz 
ebben segíteni… Vásárlói figyelem, felkészülés, lezárás ▪ Hogyan 
hass az emberekre a prezentációddal? Hatásos beszéd, 
kulcsüzenetek, együttműködő hallgatóság ▪ Mitől lesz profi egy 
értékesítő? Profi értékesítők különböző értékesítési területeken ▪ 
Hogyan érhetsz el tízszer jobb eredményt? Perspektíva, karrier, 
hatékonyság és szemlélet ▪ Konzultáció 
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Cégnév:  .........................................................................................  

 
Cím:   ..........................................................................................  

 

Jelentkező neve:   ...........................................................................  

 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ..........................................  

 

Telefon:  ...............................  Fax:  ..............................................  
 
 

Kérek ebédet:    �          

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: .........................................  

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A 
jelentkezési feltételeket elfogadom: 
 
 
 
 
Kelt: 2015……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


