
 
 

   

 

1. ELKÖTELEZŐDÉS a kiválasztott témád és annak értékesítése mellett 

 

Nagy szeretettel üdvözöllek, a Brandépítő challenge 1. napján! 

Nos, akkor kezdjük is el!  

Neked mit jelent az a szó, hogy ELKÖTELEZŐDÉS? 

Számomra ez mindig két elemből áll:  

1. Egyrészt a CÉL kitűzéséből, amellyel kijelölöm az irányt, hogy merre akarok menni.  

2. Másfelől viszont a DÖNTÉS meghozatalából, amely a cél tűzön-vízen át való végigcsinálását illeti.  

Persze, ez rendkívül egyszerűnek hangozhat, de a mindennapi életben mégsem olyan könnyű… Sokszor a 

félelmeink azok, amelyek megakadályozzák, hogy 100%-osan elköteleződj. Félsz a visszautasítástól, hogy 

esetleg nevetségessé válsz, mi történik, hogyha egyedül maradsz, egyáltalán mi van akkor, hogyha az 

emberek szemében nem leszek hiteles? 

Azt javaslom, hogy térképezd fel, mik azok a zavarótényezők, amik most megakadályozzák, hogy teljesen 

100%-osan elköteleződj! És ha úgy érzed, hogy nem a kezedben van az életed, akkor követeled vissza 

magad számára a döntést!  

 

Mik mellett köteleződj most el?  

1. A kiválasztott TÉMA mellett: 

Fontos, hogy ebbe temetkezz bele! Ásd bele magadat! Tanulj meg mindent róla, ami fontos. És ami 

nem fontos, azt is. Ha így teszel, akkor bármilyen kétségeid is vannak most magadban, hamarosan 

hiteles képviselővé válsz. 

Az egyik legveszélyesebb tévhit az életünkben, hogy azért nem csinálom ezt vagy azt, mert már más 

megcsinálta, és ő hitelesebb nálam. Nyilvánvaló, hogy van valóságalapja, hiszen a JELEN-t tükrözi. A 

világ azonban a Te véleményedet akarja hallani. Hidd el, hogy akik nem akarnak követni, azok 

továbbmennek, de akik körülötted vannak, azok tőled szeretnének tanulni. Legyen meg a saját hangod, 

mert a világnak szüksége van rá! 

  



 
 

   

 

2. Az ÉRTÉKESÍTÉS mellett: 

Kötelességed elkérni a szolgáltatásodért az általad „korrektnek” tartott árat! Egyrészt azért, mert így 

fogják értékelni az emberek, amit tőled kapnak; másfelől pedig azért, mert a tudásod és a tapasztalatod 

„megérdemli”, hogy ne add oda csak úgy diszkontáron.  

Ezért kérlek, ígérd meg, hogy nem veszed félvállról az értékesítést! Ha igazán hiszel abban a tudásban, 

ami neked megadatott, akkor tartozol neki annyival, hogy elkéred azt, amennyi „neki” jár… 

Fogadd meg, hogy AKARSZ belőle pénzt!!! Ami így bevételként nálad realizálódik, azt arra fordítod, 

amire szeretnéd.  

 Bőséget teremthetsz belőle a családodnak és magadnak; 

 Példává válhatsz a környezetednek; 

 Adakozhatsz belőle és jó célokra fordíthatod! 

 Építhetsz egy még nagyobb vállalkozást, ami még több embert ér el és szolgál ki. 

És most mondhatod, hogy „Oké, oké, oké, ezt már tudom, Bence, lapozzunk”, de nekem meg az rá a 

válaszom, hogy nincs oké, oké, oké, amíg nem keresel ebből legalább 30-50 milliót évente… 

Szóval nagyon fontos, hogy megtaláld meg az okát, hogy miért kéred el a bevételt érte! 

 

Holnap folytatjuk, de ne felejtsd el a HÁZI FELADATOD! 

 

Válaszd ki azt a 3 nagy témát, amiben szakértő akarsz lenni! Ezekre mindre tudsz építeni saját brand-

et! (Én is többet választottam.) Melyek lesznek ezek? 

 

 

 

 

 

Most kötelezd el magad, hogy melyikkel kezded? Melyik lesz az 1. témakör, amelyet mesterien 

elsajátítasz és a követőid számára továbbadsz? Ezt követően pedig KÖTELEZŐDJ EL MOST AZ 1. 

TÉMAKÖR MELLETT! Melyik lesz ez? 

 

 

 



 
 

   

 

Miért imádod ezt a témát? Miért szeretsz róla szenvedélyesen tanítani, információkat megosztani? 

 

 

 

 

 

 

Hogyan tudsz segíteni az általad kiválasztott témakörben a követőidnek? Mivel tudod javítani az 

életüket? 

 

 

 

 

 

 

Egészítsd ki az alábbi mondatot: azért fogom a tudásomat és a tapasztalatomat a valós áron 

értékesíteni, mert így… 

 

 

 


