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Bevezetés 
MIT TUDHATSZ MEG A EBOOKBÓL?

01- Mi tart vissza a vállalkozás indítástól?

02- Mi az a vállalkozói gondolkodásmód és hogy lehet
kifejleszteni?

03- A legjobb tippek, hogyan minimalizálhatod a 
vállalkozásindítással járó rizikót?

04- Tudd meg a 7 Óriási Buktatót, mielőtt elkezdenéd

05- Vajon valóban neked való a vállalkozói élet?
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1MI AZ, AMI 

 visszatart  
minket a kezdéstől? 
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Mi tart vissza?
. Nem tudom, hogy Te már voltál e ilyen helyzetben, vagy esetleg vagy-e most jelenleg, hogy egy 
munkahelyen dolgozol és van egy szuper ötleted és tudod, hogy jó lennél benne és sikerülne 
és vállalkozásba akarsz kezdeni, de valahogy valami mégis visszatart. Én ezzel nagyon jól tudok 
azonosulni, mert 3 évig voltam egy olyan munkahelyen, ami se anyagilag, se lelkileg, semmiféle 
szinten nem elégített ki, és amíg már a fájdalom olyan hatalmas volt, hogy nem bírtam ki, akkor 
hoztam meg a döntést, és léptem ki a mókuskerékből, felmondtam és új vállalkozásba kezdtem

Tudod, hogy miről beszélek? Volt már veled ilyen? Minden esetre én nagyon-nagyon sok embertől 
hallottam, azt, hogy majd, ha egyszer vállalkozást indítok, és hú, jó lenne ezt csinálni, vagy jó 
lenne azt csinálni. Igaz? De úgy valójában ezek az emberek már évek óta csak ezt mondogatják, 
mondogatják… és semmihez sem kezdenek. Megmaradnak a kis munkahelyükön és mást nem 
csinálnak, csak panaszkodnak arról, hogy milyen rossz nekik és hogy mennyire utálják a főnöküket, 
de bezzeg, ha ők vállalkozást nyitnának, akkor a mennyivel jobb lenne, igaz? Te is ismersz ilyen 
embereket? Nekem intim kapcsolatom volt egsyel - saját magammal.

Akkor most nézzük meg, az első fejezetben tehát, hogy mi az a 3 dolog, ami visszatart Téged attól, 
hogy vállalkozásba kezdjél.

01 FÉLELEM

Az agynak ugyanis a leges legősibb funkciója az, 
hogy megvéd minket a fájdalomtól, és ezt a félelem 
árán teszi. Tehát a fizikai fájdalomtól, hogy elkerüljük 
a halált, ezért nem dugjuk a kezünket tűzbe, ezért 
nem ugrunk le egy magas szikláról, mert az agy véd 
minket a félelem által attól, hogy fájdalmat okozzunk 
magunknak.

De ugyanúgy egy mentális félelem is létezik és az is 
ugyanolyan valóságos, mint a fizikai. Ilyen, pl. amikor
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az agy véd minket a mentális dolgoktól a mentális sérülésektől, mint pl. a csalódás, a 
visszautasítás, a félelem az ismeretlentől, félelem a változástól, félelem a megszégyenüléstől, 
vagy éppenséggel sok embernek nagy félelme van a sikertől is.
Mert mi van, hogyha sikert érek el és minden megváltozik az életemben?
Mi van, hogyha sok energiát, sok időt és pénzt befektetek, és mégis csődbe megyek? Ez egy 
nagy félelem ezért az agy Téged ettől meg akar védeni és pont ezért hoz létre különböző 
KIFOGÁSOKAT számodra, hogy azzal meg tudod megetetni magad és megnyugszol. Történt 
már veled ilyen valaha is? Mi volt a kihívás és mi volt a kifogás? Ezt hívják amúgy  „langyos víz 
szindrómának”. 

Tudod, hogy mit akarsz, de valószínűleg fájna, mert egy vállalkozásindítással rengeteg rizikó 
jár és sokat csalódnál, mégtöbbet hibáznál és pont ezért az agyad azt mondja, inkább ne, 
mert fájna. 
A félelem az első számú ok, amiért a legtöbb ember, habár gondolkodik, de soha nem fogja 
megtenni az első lépést. 
Ha nem akarunk többet „langyos víz szindrómában” szenvedni, és nem akarjuk, hogy az ár 
sodorjon minket magával és mi akarjuk az életünk irányítását végre a kezünkbe venni, akkor 
erre van megoldás. 1 pont elfogadni, 2 pont pedig agy-programozással elhitetni magunkkal, 
hogy a nem változás sokkal fájdalmasabb és AZONNALI fájdalomhoz vezet, mint hogyha ott 
maradna az ember a munkahelyén. 

02 HELYES TUDÁSTÁR ÉS A KÖZVETLEN KÖRNYEZETED. 

Amikor mi vállalkozásba kezdtünk, akkor igyekeztünk sikeres vállalkozókkal lenni éjjel-nappal. 
Eljártunk szeminárokra, eljártunk nyíltnapokra, eljártunk összejövetelekre, igyekeztünk olyan 
emberekkel együtt lenni, akik már elértek sikert ott, ahol mi vagyunk, abban az iparágban és
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általuk inspirációt kapni, és motiváltnak maradni.
Ne félj ettől az elején, hogy hú, én hol találok ilyen embereket, erről is szó lesz, de fontos 
az, hogyha még csak most kezdesz és van valaki, aki már bent van, ő mindenképpen sokkal 
többet tud, mint Te, nemigaz? Az elején ugyanis még mindig minden új és az ember rettentő 
sokat nőhet, így elég, hogyha csak abban a közegbe helyezed magad, ahol ez a tudástár 
megtalálható.  Ennyi a varázslat.

Most viszont lenne Hozzád egy kérdésem: Hallottad már a következő kifejezéseket, 
mondatokat, emberek szájából? Ha igen, akkor kik voltak azok az emberek? Figyelj:

Az adó elvisz mindent; rossz a gazdaság; nem lesz semmi szabadidőd; feláldozod a családi életed és meg fogod 

bánni; minden vállalkozó adócsaló; a mai világban a vállalkozásból nem lehet megélni; jobb a biztos munkahely; 

fiatal vagy még te ehhez; te már túl öreg vagy ilyenekhez - jaj, mit akarsz, neked még végzettséged sincsen.

Azt tanácsolom neked, hogy a legelején, amíg meg nem erősödik magabiztosságod, 
nagy ívben kerüld ezeket az embereket. Mivel nemcsak vissza fognak húzni, hanem 
úgymond belerakják a bogarat a füledbe és ezért el se kezded. Ezt hívják amúgy 
AUTOSZUGGESZTIÓNAK.

Nagyon fontos tudni, hogy ezek az emberek nem azért mondják ezeket, neked, mert bántani 
akarnak, vagy rosszat akarnak neked. Valószínűleg ők nagyon is szeretnek és tisztelnek 
Téged, viszont mint minden emberi lény rettegnek a változástól. És hogyha Te vállalkozásba 

kezdesz, és esetleg sikerre viszed akkor 
vajon mennyi változás fog történni a te 
életedben és ezáltal az ő életükben is?
Ők csak ezt akarják elkerülni azzal, 
hogy ott tartanak Téged, ahol nekik 
kényelmes, a megszokott. Viszont ez 
neked semmiképpen sem jó.

Ezzel együtt kerüld a  lúzer 
vállalkozóknak a csoportját. Mivel már 
ezt is hallottam egy párszor, hogy á nem 
kezdek vállalkozásba, mert a Gábor is 
már 20 éve csinálja, és alig tud belőle 
megélni. Na, most a Gábor egy lúzer 
vállalkozó. Ne őt vedd alapul! Ennyi.
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Kérlek szépen, hogyha a mai robogó gazdaságban 10-15-20 éve van egy vállalkozásod és még 
most is csak a megélhetésedet tudod vele biztosítani, akkor valamit nagyon-nagyon rosszul 
csinálsz! Így van ez? Szerintem ezzel egyetértünk.

Először amikor valaki ad neked egy tanácsot, azt nézd meg, hogy ki az, az ember, elért-e 
sikereket azokon a területeken, ahol ő az észt osztogatja? Milyen sikereket ért el? Ha te is azt 
akarod magadnak, akkor hallgathatsz rá, igaz? Ez egyértelmű, nem?

Nagyon fontos, hogy bővítsd folyamatosan a tudástáradat, hogy minden egyes alkalommal 
egy kicsit messzebb tudjál látni és tudjál fejlődni és haladni. Ami még nagyon fontos, hogy 
vedd magad komolyan! De most komolyan! Ezt olyan gyakran látom és ez hatalmas nagy 
hiba. Miért? Az emberek nem bíznak magukban és nem veszik magukat komolyan. Ha az 
ember nem veszi magát komolyan, akkor szerinted mennyi energiát fog belefektetni az 
új vállalkozásba, és akkor szerinted hogyan fog megmutatkozni az eredményekben? Ha 
nem veszed magad komolyan, akkor kevesebb energiát és kevesebb teljesítményt fogsz 
belenyomni a vállalkozásba és akkor természetesen nem fogsz elérni akkora nagy sikereket, 
mire fel majd az agyad, megszólal, hogy aha, na látod, hát én nem megmondtam?!  Majd 
szépen visszamászol ugyanúgy a langyos vízbe. Ezzel szemben, ha komolyan veszed magad, 
akkor alapban sokkal többet belefektetsz a vállalkozásodba, mert hiszel magadban, igaz? 
Bizonyított tény, hogy ez a vállalkozásod eredményeibe fog megmutatkozni. 

03 TÉVHITEK

Mindenkinek van hitrendszere, ami nem 
a miénk, mert azt csak kölcsön kaptuk. 
Kitől? A szüleinktől, a tanárainktól, 
a barátainktól, a szomszédoktól, 
legrosszabb esetben a tévétől, az 
újságoktól és a filmektől. 

Rengeteg tévhit van és hidd el nekem tele 
vagy tévhitekkel, mint én is és mindenki 
más. De semmi gond, a lényeg az, hogy 
ezzel tudatosan bánjunk el, keressük fel a 
tévhiteinket és gyökerestől tépjük ki őket,
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és helyettesítsük őket agyprogramozási stratégiákkall és a gyakorlattal. Ha többet akarsz 
erről tudni, akkor látogass el a https://siker.guru weboldalra, mivel ott rengeteg hasznos 
információt találsz főleg vállalkozói önfejlesztés témákban.

Itt van pár alap tévhit. Arra kérlek, hogy most próbáld meg magadra vonatkoztatni őket. Tehát, 
hogy vannak-e ilyen és ehhez hasonló tévhiteid. Rendben van? Utána mindig kérdezd meg 
magadtól,, hogy ezeket tényleg valós dolgok? Fontos magad mindig megkérdőjelezni!

#01 TÉVHIT - NEKEM ÚGYSE SIKERÜLNE

Ismerős? Lehet hogy ezeket gondolod: Én nem vagyok elég jó, nem vagyok elég idős, nem 
vagyok elég fiatal, nem vagyok elég tanult, nem vagyok elég magas, nem vagyok elég 
tehetséges, nem vagyok elég jó kommunikátor, nem vagyok elég meggyőző, nem vagyok 
elég szexi. A lényeg az, hogy abból indulsz ki, hogy valami HIÁNYZIK, és ez egy tévhit! 

Most és itt ebben a pillanatban neked, mint személynek minden lehetőséged, eszközöd és 
képességed megvan arra, hogy vállalkozásba kezdjél, ugyanúgy, mint ahogy az emberek 
99,9%-nak. Most. Nem 10 perc múlva, nem holnap, hanem most. Nem akkor, hogyha 
elvégzem az egyetemet,, hogyha a kislányom felnő, hogyha megtanulok egy másik 
nyelven, vagy hogyha megkapom azt az előreléptetést. Most minden pontosan tökéletes és 
lehetőséged van arra, hogy vállalkozást nyissál. 

#02 TÉVHIT - NINCS RÁ TŐKÉM

Most nincs rá pénzem, nem tudok mit befektetni, nem tudom finanszírozni a marketinget, 
nem tudom finanszírozni a vállalkozásindítást, ezért most nem tudok vállalkozást indítani. 
Majd ha lesz rá pénzem, majd ha lesz rá tőkém, akkor majd csinálom? Ez egy nagyon 
gyakori kifogás. Miért? Meg kell magunkat kérdezni: „Mikor lesz rá tőke? Mikor lesz pénz a 
marketingre?“

Figyelj! Ez ugyanolyan, mint amikor pl. 20 kiló túlsúlyod van. Majd, ha leadom, a 20 kilót, akkor 
majd elkezdek sportolni. Majd, ha leadom, a 20 kilót, akkor majd elkezdek egészségesen 
táplálkozni. 

Tehát vigyázzunk nagyon a feltételes kifogásokkal. „MAJD HA..., AKKOR 
MAJD...?“ Köszi, nem, én a MOST-ban élek! Igaz?

https://siker.guru 
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#03  TÉVHIT - NINCS TEHETSÉGEM TEHETSÉGES

Az utolsó tévhit az, hogy én nem vagyok annyira tehetséges, mint a többi. 

Mikor történik ez? 
Amikor abból indulunk ki, hogy, ő egy sikeres vállalkozó és biztos sokkal tehetségesebb, mint 
én. Vagy amikor magunkat hasonlítjuk nálunk sokkal sikeresebb emberekhez, igaz?
Persze ilyenkor a fejünkben ő már arany kanállal született a seggében, vagy neki a szülei 
adták a pénzt, vagy persze mert ő ilyen iskolába járt, mert ő ilyen országban nőtt fel, ebben a 
városban nőtt fel, vagy ebben az utcában nőtt fel.

                       „A FELTÉTELEZÉS MINDEN DOLOGNAK AZ ELCSESZŐJE!“ /DENNIS FELIX

A tehetségnek nagyon kevés, ha egyáltalán, köze van a sikerhez és ez már többszörösen 
bizonyított tény. Nem hiszed? Nézz körül! Hány jó képességekkel megáldott ember nem viszi 
semmire sem az életben? Biztos vagyok benne, hogy Te is ismersz ilyen embereket, igaz? 
Viszont hány nálad sokkal tehetségtelenebb ember már sokkal többre vitte az életben, mint 
Te? A siker kérlek szépen a felhajtó erő, a befektetett energia, a kitartás, a következetesség 
és még sok-sok más dolognak a függvénye, amiknek köze sincs a képességhez! Köze sincs 
ahhoz, hogy ki honnan jött és köze sincs ahhoz, hogy milyen gazdagok a szülei. Erre jó példa 
az Alibaba milliárdos alapítója Jack Ma, akit minden munkahelyéről kirugtak, egyetemre nem 
fogadtál el és mégis, aki semmiből hozott létre egy óriáscéget.
A siker az nem az adottságoktól függ, hanem attól, hogy milyen elszánt vagy, tanulásra, 
fejlődésre, igaz? 
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2   A  VÁLLALKOZÓI  

 Gondolkodásmód  
  a nyerő észjárás! 
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A HÁROM LEGJELLEMZŐBB TULAJDONSÁGA A VÁLLALKOZÓI 
ÉSZJÁRÁSSAL RENDELKEZŐ EMBEREKNEK:

ŐK VIZIONÁRIUSOK - A vízió az egy olyan dolog, ami a jövőben fog majd megtörténni. 
Egy életkép, ami Téged húz, és így tudsz kialakítani egy jó húzó motivációt, ami sokkal 
erőteljesebb, mint mondjuk egy toló, fájdalmakra alapuló motiváció. Tehát a vállalkozó 
már képes arra, hogy a fejében képekkel és érzelmekkel elképzelje, hogy milyen lesz a 
jövőben az ő vállalkozása, az ő élete és mit akar teremteni, hogyan akar szolgálni. 

A VÁLLALKOZÓK ELÉGEDETTEK - Csak azért, mert valaki elégedett az életével és örül, a 
nap minden percében boldog, az még korántsem jelenti azt, hogy párhuzamosan nem 
tud fejlődni, törtetni előre, tanulni és építeni az üzletét és a vállalkozását. Nem leszel 
sose sikeres, ha egész nap stresszelsz. El kell fogadni magadat, hogy jó ahol most tartok 
szuper, elégedett vagyok. Mi a következő lépés? Bébi lépésekkel haladni előre.

A VÁLLALKOZÓK IMÁDJÁK A KIHÍVÁSOKAT - Szeretnek okos rizikókba belemenni. 
Ami azt jelent, hogy felmérik a szituációt, megnézik a rizikókat, megnézik a racionális 
következményeket, és azok alapján döntenek. 
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A gondokodásmódon áll vagy bukik 
a vállalkozásod sikere!

IGEN! ENNYIRE FONTOS A MEGFELELŐ ÉSZJÁRÁS ELSAJÁTÍTÁSA

#01 A VÁLLALKOZÓK ÁLTALÁBAN NEM JÓ SZABÁLYKÖVETŐK.

Azért akarsz vállalkozásba kezdeni, mert már nem bírod el, hogy mások uralkodnak rajtad?
Nem tudod elviselni azt a gondolatot, hogy a főnököd egy ugyanolyan ember, mint Te és mégis 
hatalmában átt megmondja neked, hogy mikor mit csináljál, hogyan csináljál és előírja neked még 
azt is, hogy mikor mehetsz szabadságra?
A vállalkozók nem jó szabálykövetők és nem szeretik, ha parancsolnak nekik. Szeretnek, a dobozon 
kívül gondolkodni és csak azért, mert valami úgy volt a múltban és azt mindenki úgy csinálja, 
(bégető birka szindróma, mégis úgy gondolják, hogy azért még nem kell annak feltétlenül úgy 
lennie és saját maguk járnak a dolgod végére. Magyarl nem fogadják el valóságuknak a dogmákat és 
a szokásokat. Ezért a legtöbb vállalkozó nem jó hagyományörzésben sem például. Magadra ismersz?. 
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Itt van erre e gyönyörű szép példa, ez az egyik kedvenc példám:

 A férj és a feleség otthon vannak egyik délután és a feleség éppen sonkát süt egy tepsiben. A férj 
nézi, hogy mit csinál és feleség - megfogja a nagy sonkát, odacsapja az asztalra, levágja mindkét 
szélét majd az illatos sonkát pedig belerakja a serpenyőbe, majd a forró sütőbe. A férj kíváncsian 
megszólal: „Szívem, miért vágtad le a sonka két szélét?“ A feleség válaszol: „ Édesem azért, mert 
anyám mindig így csinálta és azért, én is így csinálom, gondolom, van valami oka.“ 
Pont aznap jön anyós ebédre és a férj gondolta, megkérdezi: „Édes anyósom, miért vágja maga 
mindig le a sonkának a két végét?“ - „Hát kisfiam tudod az édesanyám mindig így csinálta.“ - jött a 
válasz.  
A férjet már nagyon érdekelte ez a rejtély, ezért felhívták a dédi mamát, hogy megkérdezzék tőle a 
rejtélyt. Mire a dédi megszólal: „Ó édes aranyom, hát mert az én serpenyőm túlságosan picike!“

Vannak ilyen és ehhez hasonló gondolataid? 

Fontos tudni, a vállalkozás az nem számítógépek egyvelege, hanem a vállalkozás az emberek 
összessége. És mivel az elején általában még mindenki egyedül van, ezért az elején a vállalkozás Te 
magad vagy.
A munkát, épp ezért azt magaddal kell elkezdeni. 

#02 FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A felelősségvállalás az szintén egy nagy mérföldkő lehet több ember életében is, igaz? Ahogy a 
vállalkozó tisztában van azzal, hogy ő felelős az ő életéért, az ő biztonságáért és az ő megélhetéséért, 
egyedül és 100%-ig, addig pl. egy alkalmazott ezt a kormánytól, a főnökétől vagy pedig egyes 
hivataloktól várja el, így van ez?
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#03 ÉRTÉKTERMELÉS MAJD FIZETÉS

Ne pedig fordítva. Ez a vállalkozóknak az egyik ismérve, hogy ők tudják, hogy előtte be kell rakniuk 
a munkát, előtte történik egy hatalmas idő-pénz-energia-befektetés, még mielőtt a pénz elkezdene 
folyni. A vállalkozó tudja, hogy a tudástár, tapasztalat, stratégia és üzleti struktúra függvényében ez 
1-2 vagy akár 3 évig is eltarthat, amíg a pénz elkezd visszajönni. Persze ez még attól is függ, hogy az 
ember mennyi időt, pénzt és energiát fektet bele, és hogy milyen gyorsan tudja építeni az üzletét. 

#04 KÉSLELTETETT VISSZAJELZÉS 

Másnéven a csúszatott visszajelzésnek nagyon fontos szerepe van a vállalkozói 
gondolkodásmódban. Itt van egy szuper kérdés neked, hogy fel tudd mérni, hogy kb. hol állsz. Jó? A 
kérdés így hangzik:

Hogyha alkalmazott vagy, akkor Te szerinted először neked kell megmutatni a főnöknek, hogy Te 
több vagy, és több energiát és több befektetést kell, nyújtsál, hogy a főnök azt mondja egy nap, 
oké kapsz fizetésemelést? Vagy pedig előbb a főnöködnek kell lejönni hozzád és azt mondani, hogy 
oh, kapsz fizetésemelést és majd utána fogsz Te több időt, energiát belefektetni a munkádba mivel 
kaptál fizetésemelést? 

#05 ÁTMENET

Az utolsó pont pedig itt az átmenet. Az alkalmazotti gondolkodásmódról a vállalkozói 
gondolkodásmódra. Mivel ez nem olyan egyszerű, főleg ha már az ember régóta alkalmazott és már 
hozzászokott gyerekkora óta, hogy megmondják neki, mikor mit csináljon. Igaz?
Amikor kicsik voltunk a szülők mondták meg, hogy mit, mikor csináljunk, amikor elmentünk iskolába 
ott a tanáraink, később pedig talán barátaink is befolyásoltak minket. Majd amikor pedig elkezdtünk 
dolgozni ott pedig a feletteseink, a főnökeink mondták meg nekünk, hogy mikor, hol, hogy, és mit 
csináljunk. Nem beszélve arról, hogy a felelősséget is megosztottuk mással.
Nos, amikor az ember belecsöppen egy vállalkozás közepébe, akkor bizony szembesül azzal a 
ténnyel, hogy már nem mondja meg senki, hogy mikor, hogy és mit csináljál, továbbá egyedül van 
az úgynevezett felelősségvállalás is.
Tehát erre is nagyon oda kell figyelni, hogy ha az ember átmegy tényleg egy alkalmazotti 
gondolkodásmódról egy vállalkozóiba, akkor keressen magának egy coach-ot, egy mentort, vagy 
egy hozzáértő embert, aki ezeken a buktatókon át tudja kísérni. A fejlődés és a tanulás bizony egy 
sikeres vállalkozásnak a szerves része. A szeminárok, a tréningek, a könyvek, a tanulás, a mentorok, az 
állandó fejlődés az egyszerűen a részeddé kell, hogy váljon.
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Hadd meséljek el ide is egy nagyon jó történetet:

Egy városban élt 2 favágó. Ugyanannyi idősek voltak, ugyanannyi munkájuk volt, ugyanolyan 
képességekkel rendelkeztek és favágásból éltek.  Míg az egyik favágó minden órában megállt és 
megélezte a fejszéjét, a másik favágó azt mondta:

„Jaj, hát nekem ilyenekre nincs időm, nekem fát kell vágnom, mert esik a gazdaság, hanyatlik, nincs 
elég megrendelő, a gyerekeimnek enni kell adni, nem érek rá ilyenekre koncentrálni, hogy megélezni 
a fejészét, időpocséklás, jaj de nagy hülyeség!“

Egy idő után úgy elkopott a fejsze éle, hogy még egy fát sem tudott vele kivágni és teljesen csődbe 
ment a vállalkozása. Míg az, az ember, aki óránként 10 percre megáll megélezni a fejszéjét egy 
hatalmas birodalmat tudott kiépíteni, mivel egy éles fejszével, sokkal gyorsabban tudott dolgozni, 
több bevételt termelt, volt lehetősége másokat dolgoztatni maga helyett egy idő után.

Nagyon fontos tudni, hogy az életed olyan, amilyenné a gondolataid teszik, az életed olyan, amilyen 
a Te hozzáállásod, így van ez?

Lezárásként szeretném felhívni arra a figyelmed, hogy a hibázás a vállalkozásindítás elején 
a legjobb barátod. A vállalkozói 
gondolkodásmódban ugyanis a hiba és 
a kudarc egy szükséges muszáj, mert a 
vállalkozó tudja, hogy saját hibáiból és 
saját kudarcaiból tud tanulni és onnan 
tovább fejlődni.

Ha egy vállalkozó hibázik, akkor nem 
kezd el panaszkodni, és nem esik 
kétségbe, hanem inkább még meg is 
köszöni az Istennek, hogy aha, köszönöm 
ezt a hibát.

Mit tanulhatok belőle?

Ebből következik az alábbi bónusz 
pontunk - olvass tovább!
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BONUSZ TIPP
AHOGY AZ EGYIK KEDVENC MENTOROM 
RICHARD BRANSON IS MEGMONDTA ÉS 
MÉG SOK MÁS SIKERES VÁLLALKOZÓNAK A 
MENTORA, HOGY ELŐBB CSINÁLD, ÉS UTÁNA 
MAJD RÁÉRSZ ELNÉZÉST KÉRNI. 

A hibázás mestersége

Ennek egy olyan jelentése 
van, hogy a legtöbb ember 
nem meri megtenni az első 
lépést, nem mer belekezdeni 
a vállalkozásba, nem mer 
valakit felhívni, nem meri 
magát eladni, mert ő már 
alapból leforgatta azokat a 
lehetőségeket az agyában, 
hogy mi tud félre menni, mi 
tud kicsúszni a sínekről, mi 
az, ami fájdalmat okozhat. 
Pont ezért Richard arra 
bíztat minket, hogy előbb 
csináljuk, gondolkodás 
nélkül, és ahogy esik, úgy 
huppan, és utána majd 
ráérünk elnézést kérni. De 
persze itt nem törvényellenes, 

vagy illegális dolgokról 
van szó, azért ezt meg kell, 
hagyjuk, hanem tényleg 
olyan dolgokról, amiket az 
ember egyszerűen csak nem 
mer megcsinálni, mert az 
agya mielőtt még megtette 
volna, teljesen letiltja őt erről. 
A vállalkozáskezdés elején 
ennek egy nagyon-nagyon 
fontos szerepe van, hogy így 
is minél többet tanuljunk, 
hogy merre mehetünk, mit 
tudunk és megnézzük, hogy 
pontosan, hogy is működik a 
vállalkozói élet. Ennyi volt a 
vállalkozói gondolkodásmód 
fejezet, remélem nagyon 
tetszett, remélem sok hasznos 
információval tudtam ebben 
a fejezetben szolgálni, 
nem felejtsétek el kitölteni 
a munkafüzetet, de ami 

még ennél is fontosabb, ne 
felejtsétek el megcsinálni azt, 
ami a munkafüzetben van, 
mert kitölteni nem mindig 
elég. 
Fel a következő fejezetre! 
A következő fejezetbe a 
rizikóminimalizálásról lesz szó, 
tehát ez nagyon-nagyon jó 
fejezet olyan embereknek, akik 
azért nem mernek belevágni 
egy vállalkozásba, mert 
félnek a következményektől, 
félnek belemenni rizikókba 
és félnek, hogy megsérülnek. 
Tehát mindenképpen folytasd 
a harmadik fejezettel, ami a 
rizikóminimalizálásról szól. 
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3HOGYAN MINIMALIZÁLD A  

 Rizikót?  
Biztosítsd be magad!
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MINIMALIZÁLJ! 
EBBEN A FEJEZETBEN ARRÓL LESZ SZÓ, HOGYAN TUDJUK A 
VÁLLALKOZÁSKEZDÉSSEL JÁRÓ RIZIKÓT MINIMALIZÁLNI.

SZEREZZ BE MENTOROKAT

ENe menjünk bele több 
rizikóba, mint az feltétlenül 
szükséges, és azt nagyon 
jól meg lehet akadályozni 
a mentorok segítségével. 
Pl. nézzük meg, hogy a mi 
iparágunkban kik értek el már 
sikereket és tanuljunk tőlük. 
Vajon vállalnál e több rizikót 
annál, mint amit muszáj? 
Sokkal könnyebb dolgod 
van, hogyha van segítséged, 
hogyha segítséget tudsz 
behozni a külvilágból, és ezt 
a saját tapasztalataim alapján 
is tudom. Rettentő sokat 
hallgatok sikeres embereket, 
vállalkozókat, legyen az 
külföldi, legyen az magyar, akik 
már elértek valamit az életben 
és bizony írnak egy könyvet, és 
ott leírják, a 10-15-20 év alatt 
összegyűjtött tapasztalataikat 
és azt aranytálcán neked, 

szinte ingyen felajánlják. 

TANULJ  TINO

És mindig csak olvastam meg 
tanultam, de úgy igazán nem 
cselekedtem. Tehát a tanulás 
az nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy tényleg minimalizáljuk a 
rizikót, amibe belemegyünk, 
mert már úgy megyünk 
bele, hogy már tudjuk, kb. 
mi várhat ránk, ami szuper. 
De nem szabad abba a 
csapdába esni, hogy ennek 
a háta mögé bújjunk, mint 
ahogy én jómagam is tettem 
és évekig csak tanultam, 
tanultam, tanultam… és nem 
cselekszünk. Ezt nagyon-
nagyon fontos megérteni. 

ANGOL IRODALOM

Persze hogyha tudsz angolul, 

pl. akkor egy rettentő nagy 
hatalmas versenyelőnyöd van 
már, mivel habár a magyar piac 
nagyon erős, mégis a legtöbb 
irodalom és a leghatalmasabb 
irodalomtár, ami akármikor 
a rendelkezésedre állhat az 
angolul áll rendelkezésünkre. 
Persze soha nem késő angolul 
tanulni

KAPCSOLÓDJ  

HOGYHA van facebook-od, 
ha van Lindin-ed, Twitter, ha 
a Xing-en vagy akármilyen 
közösségi média, akkor ott 
is meg tudod ugyanúgy 
találni a te példaképeidet, 
a mentoraidat, azokat az 
embereket, akikre Te felnézel. 
Egyszerűen csak írjál nekik, 
hívd fel őket telefonon, 
kérdezd meg őket, hogy tudsz 
e valamiben segíteni, ajánld fel 
nekik a segítségedet!
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Pár idézet a témában?

 
„Mindened meglehet az életben, amit csak 
akarsz, ha segítesz elég embernek elérni azt, 
amit ők akarnak.”

Zig Ziglar

„A legnagyobb rizikó, ha nem vállalsz rizikót. 
Egy rohamosan fejlődő világban az egyetlen 
egy biztos módja a bukásnak, ha nem mész bele 
rizikókba.”

Mark Zuckerberg 

„Nem keresek 4 méteres lécet, amit átugorhatok. 
Fél métereset keresek, amit átléphetek.”

Warren Buffett

TOVÁBBI SZUPER TIPPEK, 
HOGYAN MINIMALIZÁLD AZT 
A RIZIKÓT:

Network! Állandóan. Nagyon 
fontos, hogy emberek közt légy 
folyamatosan, mivel az úgynevezett 
relationship marketing a vállalkozói 
siker első számú feltétele. NEM AZ 
A FONTOS, MIT ISMERSZ, HANEM, 
HOGY KIT ISMERSZ! Igaz?

Szemináriumok, tréninget, 
online workshopok, gyűlések 
és rendezvények. Nagyon 
fontos eljárni rendezvényekre 
RENDSZERESEN, hisz nemcsak friss 
tudást szippantassz magadba, 
hanem ismerkedsz. 

Internet adta lehetőségek - NEM 
MINDEN ARANY, AMI INGYEN 
VAN. Fizess a tudásért, mert ha 
nem teszed, nemcsak nem fogod 
elolvasni, meghallgatni hanem nem 
fogod komolylan venni sem... 

Tapasztalat - tanulj hibáidból. 
Sokszor hallod? Meglepődnél, hogy 
hányan követik el ugyanazokat a 
hibákat újból és újból, mígnem 
végül feladják. Te ne tartozz a 
táborhoz!
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47 ÓRIÁSI

 BUKTATÓ  
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Ebben a fejezetben a 7 legnagyobb óriási buktatóról lesz szó.

Te is ilyen tervező, analitikus típus vagy? 
Hogy mindent a végletekig tudnál tervezni. 
Hogyha ez így van semmi baj, mert a tervezés a 
vállalkozásnak és a vállalkozásindításnak szerves 
része. Viszont ezt is túlzásba lehet vinni és ez az 
első pontunk:

#01 „NE TERVEZZ ANNYIT, CSINÁLD MÁR!” 

Saját példámból kiindulva, én is 3 évig 
terveztem még mielőtt elkezdtem volna, mint 
ahogy erről már meséltem az előző fejezetben 
is. Tervezés az egy Isten adta módszer arra, 
hogy rendet rakjunk a fejünkben. Biztos Te is 
voltál már úgy, hogy terveztél egy napodat, egy 
hetedet, egy hónapodat, esetleg egy évedet, 
két évedet és utána nagyon jó érzés töltött el, 

minthogyha már elérted volna azt a célt, amit 
megterveztél volna. 

De a hátulütője a dolognak az, hogy a legtöbb 
ember agyon tervezi magát és nem csinál 
semmit. Mi ilyenkor a teendő? Hogyan tudjuk 
ezt a buktatót megakadályozni. Életem úgy 
sikerült, hogy egy olyan példát vettem alapul, 
mint pl. az autóban a navigációs rendszer. 
Emlékszel, amikor mindig beütöd a navigációs 
rendszerbe, hogy hova akarsz menni, akkor 
kidob neked egy időpontot, amire odaérsz és 
egy útvonalat, amin végig kell menni ahhoz, 
hogy odaérjél a célba. És ez nagyon jó és ez 
nagyon szuper és ez a tervezés szakasza, majd 
elindulsz, és az úton lesznek bizony zsákutcák, 
vagy amikor átalakítják az utakat, vagy felújítják 
az utakat és bizony el fogsz tévedni.

Ekkor mit csinál a navigációs rendszered? 

Ilyenkor újratervez. IGAZ?

 És ez az újratervezés a vállalkozói életben az 
egyik legfontosabb dolog. Tehát navigáció, 
beütni a címet, eltervezni, elindulni, elkezdeni 
a vállalkozást és majd jönnek úgyis dolgok, 
amik téged el fognak téríteni az utadról, 
elmész jobbra, elmész balra, de semmi baj, 
mert akkor egyszerűen csak újra kell tervezni, 
úgymond hozzá kell igazítanod magadat az 
új szituációhoz, az új eseményekhez. Vagy 
akár legyen az egy új törvény, új szabályok, 
új gazdasági szituációk. És minden mehet 
ugyanúgy tovább.
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#02 NE KÖLTSD A PÉNZED

Ebbe a hibába én is ugyanígy beleestem, mint még sokan mások. A weboldal, weboldalfejlesztés, 
névjegykártya, ilyen logó, olyan logó, ilyen image, hú még ezt, meg még abba be kell ruházni, meg 
még mielőtt megnyitjuk a boltot még fontos az, hogy a weboldalnak milyen a színárnyalata… jaaaj!
Tehát a lényeg, hogy a pénzköltés is egy bizonyos fokig halogatás, hogy kilépjünk a 
komfortzónánkból és végre neki álljunk, és azokat csináljuk, amik igazán fontosak. Ahhoz, 
hogy elinduljunk, emberekre van szükségünk és mentorokra, nem pedig arra, hogy a lehető 
legtökéletesebb és gyönyörűbb logódizájnnal rendelkezzünk, nemigaz?

#03  MI A VÍZIÓD?

Miért akarsz vállalkozást nyitni? Miért akarod létrehozni az üzletedet? Erre nagyon-nagyon fontos 
válaszolni már a legelején. Mivel, hogyha csakis azért akarsz vállalkozást nyitni, hogy több pénzed 
legyen, nagyobb nyaralód legyen, szebb házad legyen, jobb kocsid legyen, akkor, habár ez mind 
szép és jó, és ez mind jön alapból egy sikeres vállalkozással, de hogyha ez az egyedüli és kizárólagos 
ok, amiért Te vállalkozást akarsz nyitni, akkor valószínűleg nem lesz olyan sikeres. Mert nem lesz 
akkora felhajtóerőd, mint hogyha pl. azért nyitnál egy vállalkozást, hogy az embereket szolgáld, 
hogy az embereknek tudjál segíteni, hogy az emberek életét jobbá tudd tenni és ez tud minket 
igazából, szívből megmozgatni. Nem a nagyobb ház, nem a nagyobb kocsi, mert azok soha még 
nem vezettek boldogabb és kiegyensúlyozott élethez.

#04 EGYEDÜL NEM MEGY

De tényleg, sokan még a mai napig is abban a tévhitben élnek, hogy ők majd egyedül megcsinálnak 
mindent. Ők aztán nem adnak pénzt semmire, mert ők majd megcsinálják inkább egyedül... A 
lényeg az, hogy gyerekek, a vállalkozásépítés egyedül nem megy. Ha egy ember ragaszkodik 
ehhez a rögeszméhez, tévhithez, vagy hívjuk akár hiedelemnek, semmi baj, egyszerűen el kell 
fogadni a tényt, hogy a vállalkozás nem fog nőni, és megragad azon a szinten, hogy épphogy csak 
megéldegélek, belőle miközben úgymond szarrá dolgozza magát.
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#05 KIFOGÁSOK

A kifogások. Rettentő sok kifogást gyártunk magunknak, melynek a funkciója, hogy az agyunk 
megpróbál minket megóvni attól, hogy fájdalmat érezzünk. Miért? A fájdalom ugyanis stressz 
hormonokat termel, a stressz hormonok pedig lebetegítenek minket. Tehát a kifogások végül is az 
agyunk kreációi, amik visszatartanak minket a fájdalomtól. De ezzel együtt attól is visszatartanak 
minket, hogy vállalkozásba kezdjünk. Tehát általában, amikor nálam feljön, egy kifogás akkor 
megköszönöm az agyamnak, hogy meg akar védeni, a cselekedetekkel, a tettekkel kapcsolatos 
lehetséges fájdalmaktól, és annak ellenére cselekszem. Te is biztos gyártasz magadnak sztorikat igaz? 
Mik azok a sztorik, amiket leginkább mesélni szoktál magadnak, mik azok a sztorik, amiket másnak 
mesélsz? Hogy mért nem kezdesz vállalkozásba? Miért nem kezdesz üzletbe? Biztos vagyok benne, 
hogy vannak ilyen sztorijaid.

#06 KÖLTSD A PÉNZED

Nem költeni elég pénzt reklámokra és marketingre. Az egy nagyon-nagy tévhit, hogy ó az én 
termékem olyan jó, hogy az majd eladja magát. Lehet akármilyen jó a terméked, de hogyha nem 
rakod a potenciális vevőid orra alá bizony, akkor ők nem fogják megvenni. A másik óriási nagy tévhit, 
hogy ó én majd a közösségi média oldalakon, én majd ingyen fogom reklámozni. Közösségi média 
nincs ingyen. Épp ellenkezőleg nagyon költséges és méghozzá rettentő nagy időráfordítást igényel, 
hogyha komolyan akarod csinálni.
A kutAtások szerint meg kell nézni Az üzleti tervedet és meg kéne nézni, hogy Az első évre mennyi bevétel vAn betervezve. Figyelem! nem 
hAszon, hAnem bevétel. PéldánAk okáért, hA ez 3 millió Forint, Akkor ennek 10-20%-ékát kell ráköltened Az Adott évben reklámrA és 
mArketingre, Ami ebben Az esetben 300-600 ezer Forint között vAn. Fontos megjegyezni, hogy ez A százAlék A kutAtások szerint későbbiekben 
sem Fog nAgyon sokAt változni. ide egy nAgyon-nAgyon jó tiPPet tudok mondAni, méghozzá Azt, hogy légy kAPcsolAtbA A vevőiddel. ez 
AnnyirA egy AlAP dolog, egy nAgyon-nAgyon AlAPtörvény és hihetetlen, hogy hányAn nem teszik. A kAPcsolAttArtás A vevőiddel. nAgyon 
Fontos. kérdezd meg tőlük, hogy miért vásárolnAk tőled. kérdezd meg tőlük, hogy mit szeretnek A te termékeidben, mAjd vedd mindezeket  
Az inFormációkAt, Amik áltAlábAn ingyen inFormációk, Ami nAgyon Fontos A vállAlkozói életben és nézd meg, hogy mi Az A 3-4 dolog, Amit 

áltAlábAn mindenki mond, és hAsználd ezt A 3-4 dolgot A reklámkAmPányAidbAn.

#07 FEL KELL-E MONDJAK, MÉG MIELŐTT VÁLLALKOZÁSBA KEZDENÉK? 

A válasz az, hogy nem. Sokan azt gondolják, hogy egy vállalkozást nem lehet elkezdeni munka 
mellett, mert annyira megerőltető. Figyelj! Ha valamit nagyon akarsz és valami tényleg szenvedélyed, 
és valamit el akarsz érni az életben, akkor megfogod rá találni a módját, annak, hogy hogyan hozzad 
létre. Pl. az este 1-2 órával kevesebb doboznézés egy nagyon-nagyon jó taktika arra, hogy naponta 
1-2 órát nyerjél, amit bele tudsz fektetni a vállalkozásépítésedbe. Továbbá a legtöbb mentor, és 
sikeres ember is pont, hogy ezt tanácsolja, hogy ne hagyjuk rögtön ott a „biztos” munkahelyünket, 
hanem kezdjünk el az mellett párhuzamosan már építeni a saját vállalkozásunkat.
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5NEKEM VALÓ A 

 VÁLLALKOZÁS?  
Önismerettel a boldogságodért! 



gyorstüzelő

kis lusti
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IDÉZET

„A fejlődés titka 
mindössze annyi, hogy 

elkezded.”

Mark Twain

síróbaba

VÁLLALKOZZ?

Ez az utolsó fejezet, ahol megnézzük és megkérdőjelezzük, hogy tényleg, valóban vállalkozást akarsz-e 

indítani, majd pedig megnézzük, azokat a fontos tulajdonságokat, amelyekkel azok az emberek 

rendelkeznek, akiknek valószínűleg a vállalkozás nem feltétlenül a legjobb megoldás, illetve aki tényleg 

vállalkozásba akar kezdeni, megnézheti azokat a tulajdonságokat, amiket mindenképpen ki kell 

küszöbölni, még mielőtt belekezdene a vállalkozásba. Minden tulajdonságnak adtam egy nevet, mert úgy 

sokkal találóbb és sokkal több érzelmet is visz bele az egészbe. 

      KIS LUSTI - A GYORSTÜZELŐ - A SÍRÓBABA - MR ÉS MRS FUKAR - A MINDENT TUDÓ

Mindenttudó

Mr. és Mrs. Fukar 
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#01 KIS LUSTI

Ő a kis lusti, aki elkezdi a vállalkozást és az elején még 
nagyon lelkes, aztán csinálja, én aztán mindent belead. 
Reggel 5:00-kor már ott van a cégbe, az irodájába és 
egész este 23:00-ig nyomja, és ez megy hetekig. Aztán 
elérkezik egy idő, amikor már reggel 7:00-re megy be 
és 20:00-ra már otthon van, akkor 10:00-re bepattyog 
és akkor eszik és 15:00-ra már otthon van. Elveszíti 
a kezdeti lendületét nagyon hamar, amikor nem 
jelentkezik eredmény csak problémák és kihívások.
Figyelj! A vállalkozásépítés nagyon kemény munka, nem 
foglak félrevezetni, meg fogom azt mondani, hogy a 
vállalkozásindítás mindenkinek szuper és akárki meg 
tudja csinálni. Egyáltalán nem erről van szó, arról van 

szó, hogy a vállalkozásindítás az elején nevetséges rengeteg időt vesz igénybe és bizony keményen 
kell dolgozni, még mielőtt Te akármilyen eredményt látnál a befektetett verejtékes munkádban. Na, 
persze, de hogyha igaz vállalkozó vagy, akkor ezt csak így… tudom… és?

#02 GYORSTÜZELŐ

3 hónap alatt fel akarod építeni a milliókat termelő vállalkozásodat. Ők tényleg hónapokban 
gondolkodnak. Rettentő félelmetes, hogy úgy igazából nem tudják, hogy mivel jár egy vállalkozás, 
de úgy gondolják, hogy ma felmondok, holnap nekiállok a vállalkozásépítésemnek és 3 hónap után 
csak úgy dől be a pénz. 
 Ők a gyorstüzelők. Annak oka van, hogy a kezdő 
vállalkozásoknak a 90%-a csődbe megy kérem szépen, igaz? 
Ennek nagyon komoly oka van. Mivel a legtöbb ember 
türelmetlen és a vállalkozásépítéshez és a vállalkozásindításhoz 
rettentő nagy türelemre van szükség. 

ehát ezt egy figyelmeztetésnek is szánom, hogyha az a típus 
vagy, aki gyorsan mindent tegnapra, és nem bírod kivárni 
azt, hogy felépíts tényleg egy jó és sikeres vállalkozást, 
fejleszd magad kitartással nap, mint nap, akkor valószínűleg a 
vállalkozásindítás és a vállalkozói világ sajnos nem neked való.
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#03 SÍRÓBABA

Ő az a fajta ember, aki kijött, megpróbálta, kudarcot 
vallott az első kudarcnál, és huss, vissza is a barlangjába. 
Tudtátok, hogy a vállalkozók 60%-a feladja az első 
csalódás után ilyen egyszerűen? Ezek az emberek jönnek 
minden féle kifogásokkal, hogy miért is nem sikerült és 
ezért adtam a síróbaba nevet ezeknek az embereknek. 
„Nézd! Beleöltem ennyit a marketingbe, hát itt a weboldal, 
hát minden készen volt, hát látod én megpróbáltam, de 
hát nem ment, hát én ezt nem tudom csinálni, hát ez 
túlságosan nehéz.“ 
Az igazi vállalkozó soha nem adja fel. Semmiképpen 
nem az első csalódásnál. Mivel tudja, hogy rettentő 
sokat fog még ahhoz csalódni, amíg igazán sikeres 

lesz a vállalkozása. Az igazi vállalkozó a csalódást arra használja fel, hogy tanul belőle. Továbbá 
megkérdőjelezi, hogy mi az, amin tud javítani. Talán nem volt jó a célcsoport, talán a termék hibás, 
talán a reklámkampány nem volt jó, talán nem hagyott elég időintervallumot, hogy a termék kiforrja 
magát, talán nem adta el jól magát, talán nem bízott magában. Annyi minden van az első kudarcba, 
amiből lehet tanulni. Ha síróbaba vagy, akkor menj vissza dolgozni valaki másnak. 

#04 MR. ÉS MRS. FUKAR

Ez én voltam régebben. Semmire sem akartam költeni. Mindent én akartam magam megcsinálni. 
Ami az elején hasznos, mivel most már rengeteg mindenhez értek, amit saját magam tudok csinálni 
az én vállalkozásomban. A legelején nagyon jó, 
hogyha mindent Te csinálsz, amíg egy úgymond rá 
nem kapsz az ízére, hogy mit, hogy kell csinálni. Arra is 
jó, hogy később el tudd kerülni azt, hogy majd akiket 
megbízol, Téged becsapjanak és átvágjanak, mert kb. 
tudni fogod, hogy hogyan működik minden.
 
Egy idő után meg kell érteni, hogy mi az a DELEGÁCIÓ.
Ha jó embereket akarsz behozni a csapatodba, 
márpedig jó embereket akarsz behozni a csapatodba, 
akkor annak bizony ára van. 
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Van egy kérdésem számodra:

Mik azok az alacsony bevételű dolgok, amiket ledelegálhatsz? Számomra például ilyen volt a 
vállalkozásom elején a takarítás. Azért mondom a takarítást, mert számomra ez nagyon időigényes 
és nehéz feladat volt. Mindig én takarítottam a saját lakásom, és pont ezért tudom, hogy a delegáció 
nagyon nehéz lehet egyes embereknek. De persze itt most leginkább a vállalkozással kapcsolatos 
delegációról beszélünk.
A másik dolog pedig az, hogy mik azok a dolgok, amikhez annyira nem értesz és tudod, hogy vannak 
nálad ezerszer jobb szakemberek, akik sokkal jobban tudnák nálad csinálni, és azokat a dolgokat 
pedig ledelegálni. 

#05 A MINDENT TUDÓ

Neked is biztos van olyan ismerősöd, aki mindent mindenkinél jobban tud. Az igaz vállalkozó tudja, 
hogy habár nagyon sok mindent tud, de soha nem fog 
eleget tudni, igaz?
Itt van egy nagyon-nagyon szép szólás: 

A TUDÁS MEGMUTATJA AZ EMBER TUDATLANSÁGÁT.

Ha abból indulunk ki, hogy mi mindent tudunk az 
a legnagyobb csapda egy vállalkozásban. Miért?  
Nagyon sok olyan ismerősöm van, akik egyéni 
vállalkozók 10-15-20 éve egy helyben topognak, úgy 
igazán nem fejlesztik a vállalkozást, egész sikertelenek 
és épphogy csak megélnek a vállalkozásból. Ők azok 
az emberek, akik abból indulnak ki, hogy ők már 

mindent tudnak, és hogy ők majd megcsinálják úgy, ahogy ők akarják. Erre mondom én azt, hogy 
ők feltalálják ismét a spanyol-viaszt.  A csattanó az az, hogy azt már valaki feltalálta. Annyi a dolgod, 
hogy megnézed ki találta fel, ellesed a taktikáját és alkalmazod a saját vállalkozásodra. 

Kérjétek a MUNKAFÜZETET, ahol több információt találtok. Kérlek, töltsétek ki, és kérlek, ne csak 
kitöltsétek, hanem ugyanúgy valósítsátok is meg. 

Ha teszett ez az ajándék eBook tőlem, akkor mindössze annyit kérnék cserébe, hogy dobjatok egy 
rövid véleményt az anita@siker.guru email címre, hogy mi tetszett benn, hogy utána ki tudjam rakni 
weboldalamra , természetesen teljesen anonym, csak a keresztnéveddel. :) SZÍVBŐL KÖSZÖNÖM!
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Nem a pénzről szól 
vagy hogy kit ismersz. 
Csak az akarat, hogy 
túldolgozz és túlfejlődj 
mindenkit és ha elesel, 
tanulj belőle és jobbá 
válj általa.” 

“
Mark CUBAN
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Hátterem

Vállalkozóknak termékeim

Többet rólam:

Kövess Facebookon

Youtube csatornám ITT

Találj meg LinkedInen

Nézzegess Pinteresten

Kövess minket

Andrade G. Anita

Ausztria
Bécs - 1010

+43 (6) 99 817 821 93

anita@siker.guru

https://siker.guru

 Kapcsolódj ránk!
Elérhetőségek

AZ EMBEREK SZOLGÁLATA MINDIG IS 
A FÓKUSZOM KÖZÉPPONTJÁBAN ÁLLT. 
ADDIG NEM ÉRZEM JÓL MAGAM, AMÍG NEM 
SEGÍTHETEK VALAKINEK CÉLJAI ELÉRÉSÉBEN.

Anita 2005 óta Bécsben él. Magyarországon született 1983-ban 
Szombathelyen, ahol gyerekkorát töltötte. Korán beletanult 
a vállalkozással és üzlettel járó életformába és már 11 évesen 
elkezdett a családi vállalkozásban dolgozni. 4 évvel később 
vásárolta meg első ingatlanját. Majd 14 évesen elköltözött 
otthonról egy szigorú kollégiumba, ahol egy magas színvonalú 
kéttannyelvű business középiskolában sikeresen levizsgázott.

https://siker.guru/rolam/
https://siker.guru/szolgaltatas/
https://www.facebook.com/AnitaAndradeSiker/
https://www.youtube.com/channel/UCi8jzPjSH_u14022GYyKItw?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/in/anita-andrade-58856787/
https://www.pinterest.at/anitaandrade123/boards/
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“

“ VICCES, ŐRÜLT ÉS ÖRÖKMOZGÓ!

 Anita egyike  azoknak, akiket teljes mértékben tisztelek mind a  
munkájáért, odaadásáért és Anitát pont ezért csak ajánlani tudom, 
mint  „Léleköltöztetőt”. Ő az a személy, akinek bármit elmondhatok, 
félelmek és visszautasítás nélkül, aki aktívan figyel és megértően 
hallgat, aki rávezet a helyes útra, aki felismeri, milyen csodás is 
vagy, aki érdek nélkül szeret és tisztel úgy, ahogy vagy. Csodálatos 
Nő.

Köröskényi DIÁNA

ANITA MELLETT LEHET FEJLŐDNI!

 Körülbelül fél éve, hogy ismerem Anitát amiért hálás vagyok!
Egy energia bomba. Mind magánéletben és üzleti téren is 
céltudatos. Ami a számomra a legjobb, hogy hatalmas motiváicó 
erővel bír. Tony Robbins mondta, hogy aki nem fejlődik az meghal!.

Dávid  BENCE
kollektív mArketing

Rólam mondták



 

Jó fejlődést! 


