














Három különböző mastermind
csoportból egy-egy tag hozta létre 
közösen!

Szaktudások összeadódnak. 
Hiányosságokat kiegészítik.
Közös stratégia.
Pozitívenergiák.
Egyedül lehetetlen lenne.
Egymást erősítik és inspirálják.

Példa: Háromszoros kooperáció



Mit tegyünk, ha csökken vagy 
megszűnik a bolti eladás!

Online megrendelés, online shop
Több csatornás értékesítés
Viszonteladók átlépése
Edutainment
Weboldal elemzés

Példa: Online kereskedelem 



Ami úgyis bekövetkezik, azt előre kell 
hozni!

Online számlázó
Bolt helyett internet (80/20)
Új termékek
Egységcsomagok
Youtbue marketing
Home Office

Példa: Előre hozott fejlesztések



Amire eddig nem volt idő, mint itt az 
idő!

Tanulás
Elemzés
Stratégia
Kopoltyút növeszteni

Példa: Ez a legjobb idő…



Bárki alapíthat mastermind csoportot!

Közösen elfogadott alapértékek
Közösen elfogadott célok
Kölcsönös tisztelet 
Rendszeres találkozók online-offline
Vezető, aki megadja az irányt
Feladatkörök meghatározása
• Ülésvezető - irányító
• Időmérő (ha van időszabály)
• Jegyzetelő
• Szervező – kommunikációs felelős

Fegyelem, részvétel, késés, hozzászólás
Szabályok – tartalom (20/80)

Szabályok, ami nélkül szétesik.



Veszélyek!

Tiszteletlenség
Követelés, erőszakosság
Konfliktusok 
kommunikációs sebesség 
Realitás
Szabályok durva megszegése
Bizalomvesztés
Családi támogatás
Vezető hiánya (személyiség, kapitány)

Szabályok, ami nélkül szétesik.



Legfontosabb eszközök!

Kérdezéstechnika (dobozon kívülről)
• Miért is?
• Az alapfeltételezések helyesek?
• És ha nem?
• Milyen körülményt nem lát a másik, mert benne 

van a dobozban?
• Mit lehet elhagyni?

Keresztinspiráció
Brainstorming
Kooperáció
Felelősségvállalás 

Hogyan működik?



Összetétel és cél lehet egészen különböző!

Közös szakterület, közös érdeklődés
Különböző szintű tagok (ne legyen más világból)
Különböző orientáltság (ingatlan, Ausztria, hobbi)
Különböző országokból, online kapcsolat
Lehet egy közös és lehet az egyén fejlődése
Lehet cél a tanulás

Csoport összetétele.



.. mint álmodtad volna!

1. 6-10 ember elméjét használod a célodhoz
2. A környezetben lévő 5 ember átlaga vagy

• Minden vállalkozó magányos
• Csak a környezet önmaga is formál

3. Nem csak ötlet, megvalósítás folyamata
4. Motiváció, ami kifogyhatatlan energia
5. Emberi kapcsolatok eredje, barátságok

5 ok, ami miatt gyorsabban fogsz fejlődni...



Három lába van a Siekervitaminnak!

1. Folyamatos tanítások, ismételhető tudás
2. Online találkozók minden héten

• ZOOM
• Felvétel, ismételhető
• Emlékeztető

3. Időszakos egésznapos találkozók
• Az emberi oldal
• Minimum 24 óra
• Baráti kapcsolat, személyes felelősségvállalás
• Brainstorming kifulladásig

Sikervitamin mastemind.



Induló csoportok!

StarUp – 0-99 millió, kezdők és újrakezdők
• Aki tervezi a vállalkozás indítását
• Aki vállalkozó, de megrekedt
• Aki vállalkozó, de nagyot akar ugrani

Profi értékesítés, marketing, vezetés
• Profi értékesítőknek, értékesítési vezetőknek
• Marketingeseknek, marketing vezetőknek
• 4-5 vállalkozóknak, cégvezetőknek

Sikervitamin mastemind.




