
Business Akadémia Tájékoztató 
A Business Akadémiát a Szerepi Zsolt Országos Oktatási Központ alapítója hozta létre, 
azzal a céllal, hogy egy olyan képzési programot tegyünk lehetővé vezetők, értékesítők, 
Key Account-ok, Területi Képviselők számára, amely elérhető áron, egy 
professzionális és sokszorosan megtérülő üzleti képzést tesz elérhetővé. A tanfolyam 
a teljes üzleti folyamatot felöleli az új ügyfél megszerzésétől a szerződés, tárgyalás 
zárásáig. A képzés időtartama 12 nap (2x6): 
- Start csoport: 6 nap 
- Haladó csoport: 6 nap 

Beiratkozási határidő: Február 09. 
*a helyek korlátozott számban elérhetőek, így a helyek száma módosíthatja a beiratkozás 
határidejét 

Start csoport: új ügyfélszerzés, lead generálás, értékesítés, kifogáskezelés 

Haladó csoport: tárgyalástechnika, zárás 

Mindkét csoport heti egy alkalommal vesz részt. 

A tréning napok tematikája: 

A Business Akadémia elsősorban bizonyosságot* és kompetenciát ad a résztvevők 
számára. Egy sikeres embernek rendelkeznie kell egy megfelelő habitussal/attitűddel 
(Mindset) és a technológiával (kompetencia), hogy elérje az eredményt. A program 
keretében egyedülálló módon mindkét területet fejlesztjük. Amiben jó a résztvevő azt 
megerősítjük, amiben gyenge azt fejlesztjük. A Business Akadémia résztvevője a 
beiratkozást követően egy Kompetencia Felmérést / Képzési Igényfelmérést tölt ki. A 
felmérés megmutatja az adott személy gyengeségeit és erősségeit. Így a szimulációs 
gyakorlatok során az adott személy olyan gyakorlatokat kap, amiben ő neki 
személyesen fejlődnie kell. A tréning elvégzése után ismét kitölt a résztvevő egy 
felmérést, így a grafikon változása alapján is mérhető a fejlődés. Minden nap tartalmaz 
minimum egy gyakorlatot, melyben minden résztvevő részt vesz. Az gyakorlatok konkrét 
üzleti eseteteket dolgoznak fel, amelyek valós, megtörtént üzleti esetek.  
*Bizonyosság: tudás arra vonatkozóan, hogy tudunk 

BUSINESS AKADÉMIA - MEGHOZZA AZ EREDMÉNYT!



A Business Akadémia tematika 

Start csoport: Új ügyfélszerzés-lead generálás: 

• Marketing és új ügyfélszerzési kommunikáció 
• Mi az a kommunikáció, amit “ért a társadalom 2019-ben?” 
• A hatékony kommunikációs eszközök 
• Mi alapozza meg a bizalmat? Milyen kommunikáció 

szükséges ehhez 
• Kommunikációs stílusok és azok kezelése 
• Jelzések észrevétele és azok kezelése 
• Hogyan legyél megnyerő 
• “Hallgatni arany”- ha nem figyelsz veszíteni fogsz.  
• Melyek a fontos információk, hogyan vegyük észre ezeket 
• A saját cég és saját magunk bemutatása - saját szkript megalkotás - begyakorlás 
• Új ügyfélszerzési módszerek alapok (Linkedin, hideghívás) 
• Új ügyfélszerzési “hideg”hívások - kifogáskezelés - szkript 

Start csoport: Értékesítés: 

• Nyomulás mentes értékesítés folyamata - Mi egy értékesítő 
• Értékesítési lépcsősor  
• Kérdezés technika 
• Saját értékesítési kérdéssor megírása 
• Mit kérdezz igényfelméréskor 
• Hogyan kérdezz, hogy választ is kapj 
• Az értékesítés egy szolgáltatás, akképpen kezeld 

Haladó csoport:Tárgyalás és Zárás: 

• Ajánlattétel helyes szerkezete 
• Tárgyalási Aréna kijelölése 
• Célkitűzés módszertana 
• Erőviszonyok megváltoztatása 
• 33 Tárgyalási technika 
• Zárástechnikák 
• Kifogáskezelés 
• A nyomon követés művészete 
• Hogyan adj ajánlatot, hogy le is tudd zárni 

“Minden ügyfelem elkötelezett híve vagyok! 
Minden ügyfelem termékében és szolgáltatásában őszintén hiszek! 

Tudom, hogy nagyszerű dologgal foglalkozol. Éppen ezért nagyon nagy örömmel  
várom, hogy hozzájáruljak a sikeredhez!” 

                                                                                                             
       Szerepi Zsolt
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