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19. tétel 
Személyes eladás 

 
SZEMÉLYES ELADÁS fogalma a reménybeli vevővel való személyes találkozás során történő 
értékesítési ajánlattétel, kedvező esetben üzletkötés. 
 
Személyes meggyőzés: lényege az, hogy a cég képviselője (eladó, ügynök, üzletember) közvetlen 
kapcsolat (tárgyalás, megbeszélés) révén kísérli meg kedvező döntésre bírni a fogyasztót felhasználót. 
Előnyei: 

- a kiváltott reakciókra gyorsan és rugalmasan lehet reagálni 
- csökkenti a felesleges erőfeszítéséket 
- primer információk nyerhetők a fogyasztókról, speciális piackutatási lehetőségek 
- eszközigénye kicsi 
- a meggyőzés eredménye legtöbbször azonnal realizálódik (megrendelésben) 
- azonnali reakció és válaszreakció 

  
Hátrányai: 

- drága (az egységnyi eladott termékre jutó ktg. magas) 
- jól képzett szakembergárdát igényel 
- a célcsoport elérése időigényes 
- a rendszer kiépítése nehézkes 

 
Személyes eladás területei: 

- Bolti eladás: közvetlenül a fogyasztónak értékesít 
- Bolti beszerzés: a termelőnek vagy nagykereskedőknek ad fel megrendeléseket 
- Ügynökök: például könyv-, ingatlan-, háztartási berendezések vagy egyéb műszaki cikkek, nagy 

hozzáértést igénylő termékek értékesítése, gyakran MLM rendszerben. 
- Ügyféllátogatók: pl.: orvos látogató, ált. nem vesz fel megrendelést, hanem image-t épít és 

tájékoztatja az orvosokat az új gyógyszerek hatásairól és megpróbálja ösztönözni őket az ajánlott 
gyógyszer felírására. 

- Szolgáltatások: (biztosítás, oktatás stb..) eladása, adományok gyűjtése, támogatások szervezése 
nonprofit intézmények számára. 

 
Az eladóval szemben támasztott követelmények: 

1. Szakmai ismeretek és készségek: 
- alapos és mély áruismeret 
- szakmai fogások ismerete 
- naprakész gazdasági ismeretek 
- szakmai idegen nyelv 

- technikai, gyakorlati tudnivalók 
- általános műveltség 
- állandó, folyamatos továbbképzés 

 
2. Az eladó személyiségvonásai: 
- emberismeret és empátia (beleérző képesség) 
- jó kapcsolatteremtő képesség 

- jó kifejezőkészség 
- tartós és osztott figyelem képessége

 
3. Az eladó magatartás: 

- udvariasság, segítőkészség, korrektség 
- tapintat 
- türelem, önuralom 
 

4. Az eladó külső megjelenése: 
- ruházat: ízléses, célszerű, rendezett, kényelmes, munkaruha/formaruha 

- alkalmazkodik: - az üzlet jellegéhez és vevőkörhöz, az áruk jellegéhez, az eladó személyéhez 
- ápoltság 



 

- testtartás 
- arckifejezés (mimika) 

 
Eladók típusa: 
- belső eladó: bolti kiskereskedelemben dolgozik 
- külső eladó: ügynökök, egyszerű rendelésfelvétel, áruszállítás, cég tájékoztatása a vevőkről. 
 
MEGGYŐZÉS AZ ELADÁS HELYÉN – AZ ELADÁSI BESZÉLGETÉS SZAKASZAI: 

I. Érintkezési szakasz: Ebben a szakaszban minden eladónak arra kell törekednie, hogy bizalmat keltsen 
a vevőben. 

1. Üdvözlés:  
- Az üdvözlés az első kapcsolat a vevővel 
- Minden vevőt egyformán barátságosan és udvariasan kell üdvözölni 
- Mihelyt a vevő az üzletbe lép, az eladó elébe megy, hogy jelezze: észrevette a jelenlétét és köszön. 
- Vevő felé fordul, keresi a szemkontaktust. 

2. A vásárló kívánságának megismerése: (nyitókérdés) 
- Nem elegendő a vevő kívánságát megismerni, a vevő szükségletéről tudomást kell szereznie, ill. az 

igényt fel kell ébreszteni. 
- A vevő kívánságának a megismerése a nyitókérdéssel történik: Pl.: „Miben segíthetek?” „Mit 

mutathatok Önnek?” „Tessék parancsolni!” 
3. A vevő szükségletének felmérése: (kérdések) 

- A problémát az okozza, hogy a vevőknek különböző elképzeléseik vannak kívánságaikról, ezért az 
eladónak fel kell mérnie a vevő szükségletét 

- Ekkor azokat az indítékokat is figyelembe kell venni, amiért a vevő az adott terméket meg kívánja 
vásárolni. 

- Az eladó tájékozódó kérdésekkel tudomást próbál szerezni a vevő pontos szükségletéről. 
 

II. Meggyőzés szakasza: 
1. Az áru bemutatás: 

- áru elhelyezése: gyorsan, jókedvűen, meggyőzően, gondosan 
- csomagolás: ép, eredeti legyen, ne legyen rongált, vagy piszkos 
- fényviszonyok: jól megvilágított helyen, részletek jól látszódjanak, színeket mesterséges és 

természetes fénynél is 
- márka: hacsak a vevő nem ragaszkodik egy bizonyos márkához, több terméket mutassunk 
- kipróbálás lehetősége: a vevő megfoghatja, megkóstolhatja, kezelheti, megszagolhatja, 

felpróbálhatja, stb. 
- ár: közepes árfekvésűvel kezdjük, nagy árugrások ne legyenek, egyszerre legfeljebb 3 termék 

2. Vásárlási érvelés: 
- ár döntő jelentőségű, szolgáltatások, terméktulajdonságok és előnyök bemutatásának 3 szakasza 
- ármegadás módszerei:  

- Félértékeléses: az ár különleges ajánlatként szerepel.”Ezen a héten a hűtőgépeket akciós áron 
kínáljuk!” 

- Átszámolásos: az eladó a legkisebb egységre adja meg az árat. „Szőnyegpadlónál m2 –re 
vonatkoztatva.” 

- Összehasonlításos: a termék árát egy mindennapos használati cikk árával hasonlítjuk össze. „Ez a 
termék annyiba se kerül, mint egy mozijegy.” 

- Árkihagyás: ha az alacsonyabb áru termékről áttértünk egy magasabb árura, akkor az eladó csak a 
különbözetet közli. Pl.: „Ez a kabát csak 3000 Ft-tal kerül többe, mint az előző, amit 
felpróbált” 

- Kiegészítő szolgáltatások kínálatánál az ár megadásánál fontos szempont lehet az ingyenes 
méretre igazítás, házhoz szállítás, összeszerelés. 
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3. Vételi döntés:  
- vevő testtartása megváltozhat, jellegzetes fordulatok, helytálló érvekkel eloszlatni az utolsó kételyeket, 
szavatossági idő/csere lehetőségének megerősítése, „közvetve felszólít” a vásárlásra 
4. Kiegészítő eladás: kiegészítő termék vásárlása, pl. sál a kabáthoz 

 
III. Zárótechnika: 

- előnyök/ hátrányok összegyűjtése a vásárlóval közösen 
- Sürgősség megemlítésének technikája: a vásárlás időpontjának az eltolását küszöböli ki. Pl.: „Ez a 

különleges ajánlat már csak ezen a héten él!” 
- Részleges döntés technikája: „Biztos vagyok benne, hogy kellő információval rendelkezik a 

döntés meghozásához!” 
- Alternatív kérdések technológiája: „Hétfőn vagy szerdán szállítsuk a konyhabútort?”- Ekkor a 

vevő nem azon fog gondolkodni, hogy megvegye a bútort, hanem azon, hogy melyik nap szállítsák. 
- Puhatolódzó kérdések technológiája: „Még a nyaralás előtt ki szeretné próbálni a videokamerát?” 

A vevőknek sokszor csak egy kis lökésre van szükségük, hogy megszülessen bennük a végleges 
döntés. 

 
1. Megerősítés: 
A vevőben ált. egyfajta bizonytalanság lép fel a döntés után. Ezt a kételyt oszlatja el a vételi döntés 
megerősítése. 

- A vásárlási döntés motivációjának megismétlésével pl.: „Szerintem az ideális játékot 
választotta keresztgyermekének!” 

- Az eladó megdicséri a vevőt és gratulál a döntéshez. Pl.: „Biztos vagyok benne, hogy ezzel a 
mosogatógéppel hosszú távon is elégedett lesz!” 

2. Számlakiállítás: 
Az üzlet jellegétől függően a számlakiállítás menete különböző lehet.  
Kézi: -A vásárló előtt állítsa ki a blokkot 

- Minden árucikket nevezzen meg, aminek az árát éppen felírja! 
- Szépen és olvashatóan írjon! 
- Az esetleges árengedményt vonja le! 
- Ne vétsen számolási hibát! 
- Figyelmeztessen, hogy a garancia érvényesítése a számlával együtt lehetséges. 

3. Csomagolás: 
- Az árut vagy az az eladó csomagolja be, aki a vevőt kiszolgálta, vagy külön csomagolópultnál 

végezzék el 
- A csomagolás nemcsak az árut védi, és a szállítást könnyíti a vevőnek, hanem a kereskedő 

fontos reklámeszköze. 
- Az áruhoz mellékelhetünk reklámanyagot és reklámajándékokat (toll, naptár) 

4. Fizetés: 
- A számla kiállítása után vagy az eladó maga veszi el a pénzt, vagy átadja a pénztári blokkot a 

vevőnek és megkéri őt, hogy fáradjon a pénztárhoz. 
- A vevő leggyakrabban készpénzzel vagy bankkártyával fizet 
- Készpénzfizetés esetén ügyelni kell a pontos pénzvisszaadásra 

5. Búcsúzás: 
- Befejezésül az eladó még egyszer megköszöni a vevőnek az üzlet iránt tanúsított bizalmát. 
- A köszönet összeköthető a vételi döntés megerősítésével vagy a búcsúüdvözlettel. 


