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25 tipp, hogy megduplázd a bevételeid a standodon



KI  VAGYOK? 

2008. áprilisában mentem ki az életem első 

WAMP-jára, hogy megmutassam az 

ékszereimet a nagyközönségnek. Egyetlen 

célom volt: megkeresni az asztalpénz árát. 

A bevétel az eredeti terv négyszerese lett. 

Aznap este eldöntöttem, hogy veszek egy 

kemencét és a panyizsuzsiból vállalkozást 

építek. 

A panyizsuzsi hobbiból fejlődött márkává! 

Az utam elején a legfőbb értékesítési 
csatornáim a vásárok voltak. Az első 

vásárokra aggodalommal telve mentem, 

hiszen senki nem tudta elmondani, mit 

hogyan kell csinálnom. Majd 5 éven 

keresztül havi 1-2, néha több vásárba 

mentem el, a tatabányai művháztól 
egészen a brüsszeli parlamentig sok helyen 

jártam.  az álmaid útján! 
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PAN Y I  Z SU Z S I ,  AK I  VÁ SÁR I  

B E V É T E L E I B Ő L   É P Í T E T T  ON L I N E  

VÁ L L A L KOZÁ S T



A nagyközönség, a viszonteladók és a 

média is itt ismerte meg a termékeimet. Az 

utolsó időszakban már nem volt olyan 

helyzet, nem volt olyan értékesítés, amit ne 

tudtam volna azonnal és jól lereagálni. A 

vásárokon szerzett bevételeimből 
elkezdtem fejleszteni az panyizsuzsi online 

felületeit. Ma már itthon töltöm a 

hétvégéimet a családommal és a 

telefonomon nézem, hogy hány 

megrendelés jött. Azonban nem felejtettem 

el, honnan indultam! A panyizsuzsi márkát 

nem tudtam volna felépíteni vásárok nélkül! 

Hálás vagyok a vásároknak és az ott 

megszerzett értékesítési tudásnak. Most 

ennek az esszenciáját szeretném átadni 
Neked, hogy elindulj  az álmaid útján! 
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A  25  TIPP

A vásárokon kétfajta látogató van: ez egyik, 

aki a vásárt ismeri és azért jön, a másik, aki 
Téged ismer és azért! Ő a Te blogod 

olvasója, közösségi média követőd és 

hírlevél feliratkozód, azonban nem 

feltétlenül a vásárlód! Még! 

Ugyanis sok potenciális vásárló van, aki 
szeretné megnézni, megfogni a 

termékeidet, mivel egy fotóról és egy 

leírásból nem tud dönteni. Ezt az 

embereket már a vásár előtt meg kell 
szólítanod és kedvesen invitálnod minden 

lehetséges csatornán: 

írj a vásárról egy blogbejegyzésben, ahol 
külön felhívhatod a figyelmét egy 

termékcsaládra 

küldd ki minden feliratkozódnak 

hírlevélben 
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HOGYAN  AD J  E L  T ÖBB E T  VÁ SÁROKON

1 .  M IND I G :  É R T E S Í T S D  A  RA JONGÓ I D A T  

A  VÁ SÁRRÓ L !



tedd közzé a FB-on esetleg néhány 1.000 Ft- 

os hirdetéssel megtoldva 

posztolj róla az Instagramon 

Ezzel nem csak magadnak teszel jót, 

hanem a vásár szervezőinek is, mert több 

ember fog ellátogatni. Akiket Te invitáltál, 
fognak máshol is vásárolni, azonban, akiket 

mások hívtak meg, megismernek Téged és 

vásárolnak Tőled! 

WWW .MAKGUBO .HU



A vásári értékesítés kicsit eltér az egyéb 

értékesítési csatornáktól. Akár egy 

viszonteladó design boltjáról, akár a saját 

webshopodról beszélünk, ott a vásárló 

sokkal inkább rákészül a vásárlásra. Egy 

vásáron inkább a kisebb olcsóbb dolgokra 

vágyik, amit meglát és egyszerűen 

megszeret. Az alacsonyabb árú 

termékekből azonban nagyon sokat kell 
eladnod ahhoz, hogy sikeres legyen a 

vásárod. Ha csak a 30.000 Ft-os nagy 

műveidet viszed magaddal, könnyen 

előfordulhat, hogy üres marad a zsebed 

estére. 

Azt javaslom: minden termékkategóriából 
vigyél magaddal a vásárba, ha más nem 

megmutatni jó lesz, abból még később is
lehet megrendelés. Azonban a hangsúlyt a 

kisebb méretű és olcsóbb termékekre 

helyezd, senki nem fog padlóvázával a hóna 

alatt sétálgatni a vásárban! 

Néhány vásár után már lesz annyi 
tapasztalatod, hogy tudd, mi az, amit 

kedvelnek és mi az, amit nem. Így a vásári 
termékpalettádat ehhez tudod igazítani! 
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2 .  F ON TO S :  J Ó L  VÁ L A S ZD  K I  A  

K É S Z L E T ED E T  



Mielőtt részt veszel egy vásáron menj el és 

nézd meg! Figyeld meg az embereket, 

hogyan közlekednek, merre mennek, mely 

standoknál állnak meg és miért. Egy 

vásáron ugyanis a látogatók mennek a 

fősodrásban. Tekintgetnek jobbra-balra és 

akkor mennek oda egy vásári asztalhoz, 

standhoz, ha valami felkelti a figyelmüket. 

Fontos, hogy kitűnj a többi közül, legyen 

valami, amivel felhívod magadra a 

figyelmet. 

Olyan dolgot válassz, ami jellemző a 

márkádra vagy éppen bemutatja a 

termékedet. Egy lehet egy display vagy 

éppen egy különleges, a témához 

kapcsolódó tárgy. Mondjuk egy bicikli, 
amire rászereled az általad árult kerékpáros 

táskát, vagy éppen egy vintage mosdótál 
lábakon, aminek segítségével kipróbálhatja 

a leendő vásárlód a legújabb olívaolajos 

szappanodat! 
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3 .  E L ENG EDHE T E T L EN :  É S Z R E V EH E TŐ  É S  

VONZÓ  S T AND  



A vásári standodat alaposan meg kell 
tervezned. Külön művészet, hogy olyanra 

sikerüljön, hogy az vonzza a vásárlót! 

Azonban azt javaslom, ne az első alkalomra 

gyártass általad remeknek vélt stand 

elemeket. Először menj ki vásárokba 

valamilyen DIY, de igényes megoldással és 

figyeld önmagad és a vásárlók működését, 

hogy utána marketing és funkcionális 

szempontból is tökéletes megoldást tudjál 
megvalósítani. Hiszen ki gondol arra az első 

vásározás előtt, hogy hol fogja megírni a 

nyugtát és hova teszi a kasszát, vagy éppen 

hol csomagol. Azonban ezek mind nagyon 

fontos kérdések és mindennek tökéletesen 

el kell férnie egy asztalon vagy egy 

sátorban.  
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Nem csak magát a standot, hanem a 

tálalást is meg kell tervezned és el kell 
készíttetned. Méghozzá oly módon, hogy az 

már szinte önmagában értékesítsen a stand 

megjelenés által odavonzott vásárlóknak. A 

vonzó tálalás egy fél siker, akárcsak a 

gasztronómiában! Adhatják Neked 

ugyanazt a finom ételt kifőzdében, nyeklő- 

nyakló műanyag tányéron és egy fehér 
abroszos étteremben csodás tálalással, 
biztos vagyok benne, hogy másképp fogod 

értékelni mindkettőt, pedig pontosan 

ugyanazt kaptad. 

Márpedig ha igényes iparművész vagy 

kézműves terméket gyártasz, akkor annak 

van egy árszínvonala, amit sokan drágának 

tartanak. Az árat tökéletesen meg lehet 

indokolni igényes megjelenéssel és 

csomagolással. Ugyanis a megjelenítés már 
utal rá, hogy ez bizony nem egy vásári bóvli 
lesz, hanem egy igényes, kézzel készült 

termék. A jó displayjel egyszerűen 

megúszol egy csomó kifogást és fel sem 

merül a miért kerül ennyibe kérdés! 
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4 .  A L A P S Z ABÁ L Y :  VÁ SÁR LÓBARÁ T  

T Á L A L Á S  



Az asztali kínálóidnak nem csak 

csodaszépeknek, hanem praktikusaknak is 

kell lennie. Mind a Te, mind a vásárlók 

igényeit megfelelően kell szolgálnia. 

Emlékszem, az első vásáromra, ahol sem a 

standot, sem a displayeket nem terveztem 

meg. Nyitás előtt, szépen elrendezve a 

termékeket az asztalra. Gyönyörűen és 

egységesen nézett ki az egész. Aztán jöttek 

a vásárlók és megnézték, odébb tették. 

Kettő perc alatt rendetlenség lett. Én pedig 

egész nap igazgattam az ékszereket, 

ahelyett, hogy a vásárlókra figyeltem volna 

és értékesítettem volna! 
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Nem mindenki vásárol nálad, de lehet, hogy 

később fog! Ha tud... Ha megjegyzett... 

Hányszor fordult már elő olyan, hogy egy 

látogató kérdezgetett egy másik eladóról 
vagy a vásárszervezők online felületén 

keresett valakit. Ilyenkor olyanokat 

mondanak, hogy egy lány, aki táskákat árul. 
Semmi több információjuk nincsen és így 

nem biztos, sőt, szinte biztos, hogy nem 

találják meg az alkotót és nem létre jön a 

vásárlás. Ilyenkor bevételtől esel el! 
Ez ellen két dolgot tudsz tenni. Jelenítsd 

meg a márkád logóját a standodon, ha 

lehet minél nagyobban és jól 
észrevehetően, hogy megjegyezze a 

nevedet vagy a logódat. Így ha legközelebb 

jön, akkor már ezt a logót fogja tudatosan 

keresni. Erre használhatsz megállító táblát, 

roll-up-ot vagy éppen ha saját sátrad van, 

azt is megjelölheted. A vásár szervezőinél 
ne felejts el tájékozódni, hogy a vásár 
szabályzata mit enged meg és mit nem! 
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5 .  MUSZÁ J :  MEG J E G Y E ZH E TŐNEK  

L E NNED !  



A másik lehetőség, ha beszélgetsz a 

vásárlókkal és valamilyen érdekességet 

mesélsz el a márkádról vagy a termékedről, 
ami megragad a fejében. Olyat mesélj, ami 
érdekes és alapvetően tudott rólad az 

iparágban (értsd: többi alkotó, szervezők), 

mert tettél róla, sokat kommunikáltad, 

valamint a honlapodon is megjelenik, ergo 

kereshető. Ugyanis az a táskás lány, aki 
kukoricacsuhé felhasználásával gyártja a 

táskáihoz az alapanyagot, nem csak 

izgalmas, hanem könnyen megjegyezhető! 
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Ugyanúgy, ahogy a vásárló egy showroomba 

sem mer időpontra bejelentkezni, mert azt 

gondolja, hogy akkor mindenképpen 

vásárolnia kell, az árakat sem meri 
megkérdezni. Ha az igényes asztalod 

alapján a fejében eldönti, akár helyesen, 

akár tévesen, hogy ez nem az Ő 

árkategóriája, akkor gyorsan tovább áll. 
Azonban, ha a standodon megjelennek az 

árak, akkor felbátorodik és nem érzi magát 

kellemetlenül, hogy kérdeznie kell és azt is 

rögtön ki tudja választani, hogy mely 

termékeid között nézelődjön, mi az ami 
neki árban is megfelelő! 

Az árcéduláid is legyenek igényesek és a 

termékeidhez a márkádhoz illeszkedőek! 

Jelölheted a termékeket egyesével, 
azonban ha egyféle termékből számos 

azonos áru variációt viszel magaddal és 

együtt jeleníted meg őket az asztalodon, 

például egy kosárban, akkor egy nagyobb 

az árat megjelenítő kártya vagy tábla is 

tökéletesen megfelel a célra! 
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6 .  J Ó L  L Á T HA TÓAN :  Í R D  K I  AZ  ÁRAKA T  



Te szeretnél olyan embertől vásárolni 
igényesen megtervezett, elkészített és 

ennek megfelelően beárazott terméket 

vásárolni, aki zsíros hajjal, lepukkant 

ruhában megbújik a standja mögött. Biztos 

vagyok benne, hogy nem! A minőségi 
termékhez minőségi kiszolgálás jár és 

ennek a része a Te személyed is, aki ott áll a 

stand mellett, mosolyog, megszólítja a 

nézelődőt és kedvesen beszélget vele attól 
függetlenül, hogy vásárol-e vagy sem! 

Legyél ápolt és öltözz a márkádnak 

megfelelően! Biciklis termékeket árulsz? 

Öltözz úgy, mint a bringások. Ha 

természetes anyagokból készült szappant, 

akkor semmiképpen ne vegyél fel nylon 

inget és ne viselj műanyag dolgokat. 

Újrahasznosított PET palackból készült 

termékeket ne kiskosztümben, művészi 
szintű ezüst ékszereket pedig ne farmerben 

és egy kinyúlt pólóban értékesíts!  
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7 .  F I G Y E L J  RÁ :  S Z EMÉ L Y E S  MEG J E L EN É S  



A megjelenésed, ha összhangban van a 

termékeddel, akkor mindenképpen
erősíteni fogja azt. Ha nincs, a látogató nem 

fogja érteni, összezavarodik, 

elbizonytalanodik és nem vásárol! 
FONTOS: Ha bármilyen hordható terméket 

állítasz elő, akkor viseld is azt vásárokon és 

MOSOLYOGJ! 
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Semmi sem vonzza annyira az 

érdeklődőket, mint az étel és az ital. Nagy 

hőségben egy kis limonádé vagy télen egy 

néhány szem cukor, csoki. (Olyat válassz, 

ami nem keni össze a termékeidet!) Az ilyen 

jellegű ingyenes kínálás tökéletes eszköze 

annak, hogy a vásárlási kényszer által 
előidézett stresszt levetkőzve közelebb 

lépjen a standodhoz.  

8 .  ÜG Y E S EN :  C SA LOGA SD  ŐKE T  KÖZ E L E B B  



A másik óriási vonzerő, ha alkotsz a 

standodon! Ugyanis a vásár látogatóinak 

nem mindig egyértelmű, hogy aki az asztal 
mögött áll, az nem más, mint maga az 

alkotó. Ha látványos a tevékenységed és a 

gyártási technológia megengedi, hogy a 

helyszínen mutasd be azt, akkor tedd meg! 

Egyfelől ez egy olyan vevőcsalogató dolog, 

amivel fel tudod hívni magadra a figyelmet 

és közelebb jönnek, hogy meg tudd 

szólítani őket! Másrészt, azáltal, hogy 

belelátnak a folyamatba, látják, hogy 

mennyi munka és idő van egy-egy 

termékben megmagyarázza számukra az 

árat és nem fogják ezt kifogásolni az 

értékesítési folyamat során. 

Ha alkotó tevékenységet tervezel a 

standodon, írj részletes felszerelés listát, 

nehogy valami otthon maradjon. Ha vízre, 

áramra lesz szükséged, akkor előre 

egyeztess a vásár szervezőivel, hogy ez 

hogyan valósítható meg! 
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9 .  HA  T EH E T ED :  A L KO S S  A  HE L Y S Z Í N EN  



Miután élelemmel, itallal vagy az alkotás 

látványával már közelebb lépett 

nézelődőket tudtok váltani néhány szót! Így, 

máris kialakul egy személyes kapcsolat. 

Erre érdemes kitalálni sablon mondatokat. 

Nem nyomulósokat, hanem kedvesen 

érdeklődőket. Van, akinek ez is sok lesz, 

azonban a többség örülni fog neki és 

elindul egy társalgási folyamat. 

Íme néhány példa: 

Megmutathatom, hogyan működik? 

Kóstolja meg! 

Szagolja meg! 

Kíváncsi hogy készül? 

Szokott „termék neve” használni? 

Megfogja milyen puha anyaga van? 

WWW .MAKGUBO .HU

1 0 .  UDVAR I A S AN :  S ZÓ L Í T S D  MEG  ŐKE T  



Figyeled a folyamatot? Észrevette a 

limonádét vagy az alkotó munkádat, 

odalépett, nézelődik / eszik / iszik, udvarias, 

nem rohan el, kedvesen beszélgetésbe 

elegyedsz vele egy kérdéssel. … és még 

mindig nem értékesítesz, csak 

megalapozod, kialakítod a bizalmat és az 

emberi kapcsolatot! 

A következő lépés, hogy ne csak veled, 

hanem a termékkel is kapcsolatba kerüljön. 

Ha Ő maga megérint egy terméket, akkor 
mond neki, hogy vegye a kezébe, nézze 

meg. Ha ezt önmagától nem teszi, add Te a 

kezébe! Mindkét esetben emeld ki a termék 

egy pozitív, különleges tulajdonságát! 

Innentől kezdve már a termékről tudtok 

beszélgetni. A fenti lépéseknek nem kell 
hosszúnak lennie, csak egy-egy mondat és 

figyeld a reakciókat. Ha úgy érzed, hogy sok 

vagy a vásárlónak, ne lépj tovább, hanem 

maradj meg az adott szinten és puhítsd 

még egy kicsit, ha látod, hogy többre 

vágyik, lépj egy lépést előre. Így indítani egy 

értékesítési folyamatot sokkal könnyebb, 

mintha rögtön a közepébe vágsz! 
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1 1 .  BÁ T RAN :  ADD  A  K E ZÜKB E  A  T E RMÉK ED  



Csak most kezdhetsz bele az értékesítésbe! 

No, de ne a klasszikus biztosítós dumát 

nyomd le neki egy szuszra, hanem 

többnyire kérdezz, azt tudd meg mit 

szeretne és arra kínálj megoldást! Hidd el az 

eddigi lépéseken szisztematikusan végig 

mentél, akkor már van egy olyan kapcsolat 

a leendő vevővel, hogy meg fog nyílni és 

már magától mondja, hogy melyik 

ruhájukhoz keres kiegészítőt, vagy hány 

éves az unokahúg, akinek ajándék kellene 

és így tovább. 

Ennél a lépésnél is nagyon fontos, hogy a 

vásárló ne a „vedd-meg” üzenetet érezze! 

Ezt úgy tudod elkerülni, ha felteszel neki 
néhány kérdést és az arra kapott válaszok 

alapján ajánlod neki a termékpalettádból 
az Ő szükségleteit leginkább kielégítő 

terméket! 
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1 2 .  HA TÁROZO T T AN :  É R T É K E S Í T S  



Ha nincsen konkrét elképzelése, akkor 
neked kell kitalálnod, hogy mit ajánlasz 

neki. Ez az elején még nagy kihívás, 

azonban azt tanácsolom, figyeld a 

vásárlókat és próbálj meg összefüggéseket 

felfedezni. Figyeld az megjelenésüket, 

öltözködésüket, szóhasználatukat és 

metakommunikációjukat. 

Néhány vásár után már lesz annyi 
tapasztalatod, hogy pontosan tudod, 

milyen típusú ember a Te vásárlód és ki az, 

aki tipikus nézelődő. Vele is kezdj el 
beszélgetni, de az értékesítési folyamatba 

teljesen felesleges belemenni, ugyanis csak 

jön a rengeteg kifogásával és lehet, hogy 

míg vele vagy elfoglalva egy másik embert 

nem tudsz kiszolgálni a standodon. 
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1 3 .  HA  NEM  T UD J A :  A J ÁN L J  T E RMÉK E T  



Óriási hibája a vásározóknak, hogy nem 

tudják a terméket becsomagolni! 
Egy rendesen megtervezett terméknek kell, 
hogy legyen csomagolása, akár online, akár 
vásárokban értékesíted azt! A csomagolás 

véd és egyben márkát is épít. Fontos, hogy a 

termékednek igényesen megtervezett 

csomagolása legyen és a kerámia bögrét ne 

„pucéran” rakja be a vásárló a táskájába 

vagy ha éppen csomagolásban kér 
segítséget, akkor nem az asztala alól húzz 

elő gyűrött napilapokat, amibe betekered 

az alkotásodat, hiszen az ennél többet ér! 
Különösen nyári, szabadtéri vásárok 

esetében gyakran látogatják a vásárokat 

bel- illetve külföldi turisták. Ők, a te 

termékeddel utazni fognak és nem 

szeretnék, hogy megsérüljön! Fontos, hogy a 

csomagolásod megfelelően védje a 

terméket, valamint arra is figyelj, hogy a 

termékcsomagolás mellett logózott nylon 

vagy papír tasakokkal is készülj, ha éppen 

valakinek nem fér be a terméked a 

táskájába! 

WWW .MAKGUBO .HU

1 4 .  K ÉR É S  NÉ L KÜ L  I S :  C SOMAGO LD  B E  



Alapszabály: minden vásárra bőséges 

váltópénzzel érkezz! Hétvégi vásárok 

esetén, már hét elejétől figyelj oda, hogy 

mindenhol nagy pénzzel fizess, hogy 

megfelelő mennyiségű váltó legyen nálad. 

Nincs annál rosszabb, mikor a szomszéd, 

vagy hárommal odébb lévő standról kell 
váltani, esetleg aprót kölcsönkérni. 
A váltó mennyiségét és összetételét mindig 

szabd a saját áraidhoz. 500, 900, vagy 

éppen 90 Ft-ra végződnek a termékeid árai, 
ennek megfelelően 500, 100 vagy éppen 10 

Ft-osokat vigyél magaddal. Legyen annyi 
váltód, hogy az első vásárló ne vigye el az 

összeset, még akkor sem, ha 20.000 Ft- 

ossal fizet! A váltó kérdése ismét egy olyan 

dolog, amire előre fel tudsz készülni, hogy 

ott helyben már eggyel kevesebb dologgal 
kelljen foglalkozni. Helyette jobban jársz, 

ha figyeled a vásárlókat! 

Ha nincsen nálad apró, az nagyon megtöri 
az eddig szépen felépített értékesítési 
folyamatodat és a vásárlónak nem lesz már 
annyira átütően pozitív a vásárlás-élménye! 

Ne rontsd el az utolsó pillanatban! 
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1 5 .  A L A P ,  HOGY :  L E G Y EN  VÁ L TÓ P ÉNZ ED  



Beltéri, illetve estig tartó kültéri vásárok 

esetében nagyon fontos a világítás, ugyanis, 

ha a vásárló fény hiányában nem tudja 

alaposan megnézni a termékedet, akkor 
nem is fog vásárolni! A legtöbb 

vásárszervező sem a világítótesteket, sem a 

hosszabbítókat nem biztosítja, ezért 

magadnak kell gondoskodni róla! 

Két erősebb íróasztal lámpával egy asztalt, 

két steck lámpával pedig egy egész sártat 

be tudsz világítani! 

WWW .MAKGUBO .HU

1 6 .  L E G Y EN  NÁ L AD :  V I L Á G Í T Á S  

A vásárokon való étkezés egy külön 

témakör. Érdemes rá előre felkészülni, 
hiszen ha ezt nem teszed, könnyen 

előfordulhat, hogy a profitod nagy részét a 

fizikai jól létedre költöd. Érdemes előre 

átgondolni, hogy hol és mit fogsz enni, 
esetleg érdemes-e otthonról élelmet 

vinned. Azonban a téma nem csak emiatt 

fontos! 

1 7 .  SOHA :  NE  EG Y É L !  



A legnagyobb kérdés, hogy mikor és hol 
fogyasztod el a szükséges élelmet! Ha a 

lakóhelyedhez közel vásározol, akkor kérd 

meg egy családtagodat, barátodat, hogy 

látogasson meg a vásáron és bízd rá 20 

percre a standot, Te pedig vonulj hátrébb. 

Ha valami fontos üzlet van kilátásban, akkor 
kérd meg, hogy azonnal hívjon. Mire 

odaérsz, le tudod nyelni a falatot és 

megtörölni a szádat! Soha ne egyél a pultod 

közvetlen közelében! Nincs lelombozóbb 

dolog annál, amikor visszahajtod a 

szendvicsedre a fóliát, majd ugyanazzal a 

kézzel megmutatod az érdeklődőnek az 

eredeti hernyóselyem kendőidet. 

Ezzel már az értékesítési folyamat 

megkezdése előtt lerombolod az egészet és 

megfosztod a pozitív vásárlás-élménytől a 

potenciális vásárlódat! 
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Ha olyan vásárban tervezel részt venni, ahol 
sok külföldi van, akkor bizony a fentiekkel is 

képben kell lenned! Nyári vásárokon 

gyakran megjelennek a kiváló vásárlóerejű 

külföldiek. Azonban ők kártyához vannak 

szokva. Ha van boltod, vagy 

bemutatótermed, akkor érdemes lehet 

megfontolni egy mobil kártyaterminál 
beszerzését. Különösen akkor tartom ezt 

fontosnak, ha nagyobb értékű termékeid 

vannak, mint bőr táskák, drágább ruhák. Ha 

ez nem lenne számodra rentábilis, akkor 
elfogadhatsz valutát is, azonban ehhez 

fontos, hogy minden vásári nap tájékozódj 
az árfolyamokról, valamint a könyvelődtől is 

kérdezd meg ennek a szabályait! 
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1 8 .  F I G Y E L J  ODA  RÁ :  A  NAP I  ÁR FO L Y AMOK  

É S  A  H I T E L K ÁR T Y A  



Egy vásáron megannyi dolog történhet, 

különösen, ha az szabadtéri! A kellemesen 

meleg időjárás tesz a legjobbat a 

forgalomnak. Azonban szélsőséges időben 

nem csak a forgalom esik ki, hanem az árud 

is sérülhet. Ezért az alábbiakat érdemes 

előre átgondolni, hogy ilyenkor 
minimalizálni tudd a veszteséget: 

Szél: hogyan tudod biztosítani, hogy a 

termékeidet ne fújja el a szél? A displayed 

elég stabil-e ahhoz, hogy szélben is 

megálljon? Ha nem, akkor hogyan tudod 

rögzíteni? 

Eső: Hogyan tudod megvédeni a 

termékeidet az esőtől? Mikor hagyod el a 

helyszínt: eső előtt vagy esőben is össze
tudsz pakolni? Takarófóliát csomagoltál?
Napsütés: Az erős napsütés nem bántja-e 

termékeidet? Ha igen, hogyan tudod azt 

kivédeni? Napernyőt adnak vagy vinni kell?  
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1 9 .  A L A PO SAN :  K É S ZÜ L J  F E L  M IND ENR E  



Kalapot, napkrémet és megfelelő 

mennyiségű vizet pakoltál magadnak? 

Hideg: Vigyél magaddal mindig meleg 

ruhát, mert sose tudni! Ez különösen igaz 

akkor, ha a vásár késő estig nyitva tart! Ne 

azért kelljen hazamenned, pont a 

legnagyobb forgalom előtt, mert fázol! 
Mindezek mellett vigyél magaddal egy
kisebb túlélőkészletet, amit fix tasakba 

bekészítve minden vásárodnál csak be kell 
dobni a csomagodba. Ebbe az alábbiakat 

érdemes belerakni: 
gombostű 

gyurmaragasztó 

cellux 

olló 

sniccer 
spárga / drót 

ragtapasz 

papírzsepi 
fejfájás csillapító 

energia szelet 
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Vásárokon remek alkalom nyílik hírlevél 
feliratkozókat gyűjteni. Ha látod, hogy 

valaki nem vásárol, de szeretne, akkor máris 

egy remek lehetőség, hogy felajánlod neki a 

hírlevél feliratkozást, amiben tájékoztatod 

az aktuális akciókról, kedvezményekről és a 

termékkel kapcsolatos hasznos 

információkról! Érdemes előre tisztázni, 
hogy milyen gyakran és milyen infókkal 
küldesz levelet. 

Sőt, hogy jobban motiváld őket, a vásár 
végén a feliratkozók között kisorsolhatsz 

egy termékedet! A nyertest a feliratkozáskor 
megadott e-mailen tudod értesíteni és a 

nyereményét postán juttatod majd el 
hozzá! Ezt nagyon szokták szeretni. 
Itt is érdemes a törvényességre figyelni! Az 

adatvédelmi szabályzatot magaddal kell 
vinned, ezt a feliratkozónak a papíron meg 

kell erősítenie, hogy elfogadta és a 

feliratkozó lapokat jó néhány évig meg kell 
őrizned! Azonban legközelebb ezeket a 

vásárlátogatókat már előre értesíteni tudod, 

hogy ott leszel a vásáron és valamilyen 

kedvezményes ajánlattal várod őket! 

WWW .MAKGUBO .HU

2 0 .  Á TGONDO L T AN :  G YŰ J T S  

F E L I R A T KOZÓKA T  



Ha vásárokon veszel részt és a látogatók 

megismerik termékeidet, azzal 
megnövelheted a viszonteladói és online 

bevételeidet is. Azonban ez nem megy 

automatikusan. Tudatosan és jól időzítetten 

kell elültetni az egyéb értékesítési 
felületeidet a vásárt látogató fejében. 

Arra figyelj, hogy azoknak a látogatóknak 

mesélj és adj anyagot róla, akik esetében 

egészen biztos vagy, hogy most nem fognak 

vásárolni! Ugyanis, ha ezt az információt 

túlságosan hamar osztod meg a 

nézelődővel, akkor nagy eséllyel halasztja 

későbbre a vásárlást. 

Mindenképpen vigyél magaddal olyan 

információs anyagot, amit ilyenkor oda 

tudsz adni. Erre leginkább alkalmas egy 

szórólap, amin az összes értékesítési pontot 

megtalálja. Ha túl sok vagy éppen gyakran 

változó értékesítési pontjaid vannak, akkor 
ajánlom, hogy a szórólapra csak a 

weboldalad címe kerüljön rá. 
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2 1 .  NÉ P S Z E RŰ S Í T S D :  AZ  É R T É K E S Í T É S I  

PON T J A I D A T  



Ilyenkor a szórólap átadásánál el tudod 

mesélni a potenciális vásárlódnak, hogy a 

viszonteladók menüpont alatt megtalálja 

az összes értékesítési pontot, legyen az a 

saját üzleted vagy éppen viszonteladód. 

TIPP: A viszonteladók menüpont alatt 

érdemes megjelölnöd, hogy a bolt mely 

kollekcióidat értékesíti, mi a címe, nyitva 

tartása és telefonszáma. 
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Nem csak szórólapot érdemes magaddal 
vinni, hanem névjegykártyát is, hiszen a 

vásárokon nem csak látogatók, hanem 

újdonságokat kereső viszonteladók és a 

sajtó, érdekes történeteire vadászó 

újságírók is megjelennek és anyagot 

keresnek a saját munkájukhoz. Ők nem arra 

kíváncsiak, hogy hol lehet a termékeidet 

megvásárolni, hanem sokkal inkább a Te 

személyed az értékes. 

Számomra mindig borzasztó látvány volt 

mikor egy bolt tulajdonosa vagy a sajtó 

képviselője odament egy alkotóhoz és Ő 

zavarba jött a névjegykártya hiánya miatt 

majd egy szalvéta letépett csücskére ráírta 

az elérhetőségeit. Ennél márkarombolóbb 

dolgot el sem tudok képzelni. 
Én szinte sehova nem megyek 

névjegykártya nélkül. Van egy mondás: egy 

profi vállalkozó még kutyasétáltatáshoz is 

visz magával névjegyet! Nekem személy 

szerint nincs kutyám, de van egy 

névjegykártya tartóm a táskámban, de a 

pénztárcámban és a naptáramban is 

tárolok néhányat a biztonság kedvéért. 
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2 2 .  L E G Y EN  NÁ L AD :  NÉV J E G Y KÁR T Y A  



Ugyanis a boltok tulajdonosainak, az 

újságíróknak a Te személyes adataid a 

legfontosabbak, ezekből is a telefonszámod 

és az email címed. Természetesen a 

weboldaladat se hagyd le róla, hiszen ott 

még egyszer át tudja nézni a teljes 

termékpalettádat! 
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A vásárokon ne csak a pénzre koncentrálj! 
Nézd meg, hogyan adnak el mások, merj 
kérdezni és tanulni tőlük. A vásározók egy 

összetartó közösséget alkotnak és sokszor 
szívesen segítenek egymásnak 

információkkal. Azonban ne sértődj meg, ha 

valaki azt mondja, hogy bizonyos dolgokat, 

beszerzési vagy gyártás technológiai 
információkat üzleti titokként őriz. Sokat 

dolgozott rajta, ezt tartsd tiszteletben! 

Ugyanígy tanulhatsz a vásárlóidtól is! Sokan 

keresnek egy terméket, ami nincsen a 

termékpalettádon, ha többen kérdezik, 

akkor itt a nagy lehetőség, gyártsd le. 

Észreveszed, hogy bizonyos emberek, 

bizonyos termékeket favorizálnak? Találd ki, 
hogyan csinálhatsz egy 

marketingkampányt minderre! A vásárokon 

ne csak beszélj, hanem figyelj és készíts 

jegyzeteket is! 

WWW .MAKGUBO .HU

2 3 .  KÖZB EN :  F I G Y E L J  É S  T ANU L J !  



Próbáld meg felismerni és tanulni a 

hibáidból is! Különösen akkor, ha online 

vállalkozol, nagyon kevés visszajelzést 

kapsz az alkotásaidról. Azonban a 

vásárokban akár egyetlen nap is rengeteg 

emberrel találkozol. Kérdezz tőlük és hidd 

el szívesen fognak válaszolni, hiszen a 

kérdéseidtől úgy érzik fontosak számodra! 

Ha nem megy egy terméked, kérdezd meg 

számos látogatót, mi a véleményük róla! 

Azonban kérdés nélkül is nagyon figyelj! 
Hogyan használja a termékedet? 

Egyértelmű számára, hogyan nyílik, 

záródik? Arra is figyelj milyen kifogásai 
vannak, hiszen lehet, hogy egy olyan 

visszajelzést kapsz, ami segít Neked még 

jobbá tenni a termékedet vagy megoldást 

tudsz nyújtani a célcsoportod valamely, 

általad eddig még nem ismert 

problémájára! 

A termék mellett, ha figyelsz: sokat 

tanulhatsz a vállalkozás vezetéséről, 
marketingről és a vásározás módjáról is. 

Csak járj nyitott szemmel! 

WWW .MAKGUBO .HU

2 4 .  E B BŐ L :  T ANU L J  É S  VÁ L TO Z T A S S  



Ó, mennyiszer hallottam én vásárok után, 

hogy ki mennyit keresett és utána 

megemlítette a bevétel összegét. A bevétel 
azonban nem egyenlő a profittal! 
Minden vásár után értékeld azt! Vegyél elő 

egy kockás papírt, aminek írd fel a tetejére 

a vásári bevételedet. Alá pedig írd össze az 

összes kiadásodat az alábbiak szerint: 

termék bekerülési ára (alapanyag, 

munkadíj, adók) 

helypénz 

vásárra utazás költsége 

alkalmazott a standon 

étkezés a vásár ideje alatt (ha nem 

otthonról vitted!) 

Ezeket add össze és vond ki a teljes 

bevételből. Na ez lenne a profit! Erről az 

összegről kell eldöntened, hogy ezért 

megéri-e ott állnod egy vagy sok napon át!  
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2 5 .  U TÁNA :  É R T É K E L D  A  VÁ SÁR T !  



ZÁRSZÓ

A profi megjelenés, ami odavonzza a 

vásárlót! Ha ez megvan, először mindig 

építs kapcsolatot utána értékesíts! Ha 

ezeket betartod, az más fél siker és biztos 

vagyok benne, hogy néhány vásár után a 

fenti technikákkal meg tudod duplázni a 

bevételeidet! 

Nem mondom, hogy a következő 

alkalommal mind a 25 módszert próbáld ki, 
válassz hármat és azt valósítsd meg a 

lehető legmagasabb szinten. Az azt követő 

vásárnál a legjobbat tartsd meg és válassz 

újabb hármat. Mindig a legjobbat építsd be 

a saját vásári rendszeredbe. Folyamatosan 

fejlődj! Minden vásáron adj egy picivel 
többet, jobbat a vásárlóknak ne csak 

termékben, hanem szolgáltatásban is! 
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Í G Y  C S I N Á L D  L É P É S RŐ L  L É P É S R E !



FONTOS: A vásári részvétel azonban nem 

csak és kizárólag a profitról szól! Ugyanis itt 

megismerheted az iparágadat, új 
információkra tehetsz szert, viszonteladók 

és a sajtó képviselői találnak Rád. A 

vásározásnak nagyon sok előnye van a
profitgenerálás mellett. Kérlek ezeket a 

szempontokat is gondold át, mielőtt 

döntesz, hogy legközelebb is részt veszel-e 

az adott vásáron! 
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