






Nem tudjuk, de csak most kezdődik!

A válságnak nem oka, hanem a kirobbantó 
szikrája a koronavírus!
A támogatás, a zombi cégek életben tartása, az 
eladósodottság borul ránk most
Ahogy minden országba eljutott, minden 
ipartágba is el fog jutni
Korlátozások ciklikusan változó szinten 
megmaradnak 1-2 évig. 
Válság hatás minimum 2-3 évig.
Nem tartalék kell, hanem átalakulás

1) kérdés: Meddig tart?



Komoly kérdések, komoly válaszokat követelnek!

Van valamilyen előzetes betegsége a cégemnek?
El tudom kapni közvetlenül a betegséget?
El tudom izolálni magam?
Válságban milyen szüksége van a cégemre (0-10)

(0) Étterem
(3) Ruhaüzlet, autószalon
(6) Autószerelő
(8) Villanyszerelő
(10) Élelmiszerbolt, csomagszállítás

Zombi a cégem, vagy azzá válik?
A hitelfelvétel segít?

2) kérdés: Koronavírusveszélyeztetett a 
cégem?



Amit meg kell tenni, azt azonnal!

Fenn kell tartanom a cégem, vagy be kell zárnom?
Folyamatosan a fedezeti pont felett kell maradnod!
A tartalékok nem lesznek elegek, és értelmetlen 
felélned!
Azonnal tedd meg: 
• Behajtani minden kintlévőséget
• Csak KP, még ha fájni fog, akkor is. 
• Szállítóval egyeztetni
• Munkatársakkal egyeztetni
• Engedmények 
• Devizaárfolyam
• Gyakori költségkontroll

3) kérdés: Mit kell tennem?



Nem csak spórolnod kell, átalakulni is!

Hadi üzemre kell váltani.
Az számít, mit keresnek, nem az mit akarsz eladni!
• Ingatlanfejlesztés helyett bérbeadás
• Pizza helyett menű
• Gyártás helyett javítás
• Kereskedelem helyett bérbeadás
• Nem könnyű, egyáltalán nem lesz könnyű

Nem a mit, hanem a hogyan is egyre fontosabb. 
• Online, online, online
• Házhozszállítás (étterem, bolt)
• Érintésmentes kiszolgálás
• Egységcsomagok
• Egyszerűsített termékek
• „Minden irányba nyomd a falat!”

4) kérdés: Hogyan növesszek 
„kopoltyúkat”?



Ne azt csináld, mint eddig!

Távmunka???
Kommunikáció: ZOOM, E-mail
Csak olyan beruházás, ami utána is hasznosul: laptop
Hatékonyságot növelj!
Ne reménykedj, ne késlekedj. (gazdasági világjárvány)
Kosárértéket növelj, 3 könyv + ingyenes szállítás
Pontosan húzd meg a vonalat, hogy mi ingyenes és mi 
nem ingyenes
Hetente vizsgáld felül az összes kérdést, és ha kell 
azonnal korrigálj. 

5) kérdés: Eszközök és folyamatok 
átalakítása



Minden időt hatékonyan hasznosíts!

Mindenki újrakezdő lesz, mert szinte nullázóik a piac.
Legyél készen minden változásra, legyél éber!
Tanulj, Tanulj, Tanulj!
• Marketing
• Értékesítés
• Kommunikáció
• Vezetés
• Nyelv

Zárd ki az információt, amire nincs hatásod és nem 
érint közvetlenül.
Hegyezd a füled abban ami érint és van ráhatásod.
Keress új jövedelemforrásokat (keress problémákat)
Mozogj, lőj, kommunikálj! (folyamatosan)

6) kérdés: Mire használd ki az idődet?



Ne a tartalékaid éld fel, hanem alakulj át a helyzethez!
Ne követeld a múlt jogait, mindenki új lappal kezd.
Keress új jövedelemforrásokat!
Mindenre azonnal reagájl, mert a reménykedés és a 
halogatás halálos lehet!
Ha legyengül a szervezeted, nem tud megerősődni!
A félelem az élet önvédelme, nem a gyengeség jele!
Tarts minden héten a Vállalkozói Szabadegyetemmel!
Csatlakozz valamelyik mastermindunkhoz, vagy alapíts 
magad egyet. (mindkettő egyszerre a legjobb)
Farkastörvények jönnek, és amennyire tudsz, maradj 
ember: Farkasember, vagy inkább OROSZLÁN!

Összefoglalás: 






