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Előszó 

Rengeteg ember dédelgetett vágya, hogy pénzügyi szabadságot és szabadabb 
életstílust érjen el. A kiutat a taposómalomból pedig egyre többen egy saját 
internetes vállalkozás elindításában látják. 

Gyakran viszont hamis kép él a fejünkben arról, hogy mi kell egy sikeres online 
vállalkozáshoz. Sokszor találkozhatunk a gyors meggazdagodás ígéretével, 
hetente születnek új online taktikák, amik azt ígérik, néhány hónap alatt milliós 
bevételre tehetünk szert az interneten. Még gyakoribb, hogy a „szakértők” 
túlbonyolítják a sikerhez vezető módszereket, majd méregdrága képzésekben 
fedik fel a sikerhez vezető titkot.  

A szabadabb élethez vezető út nem könnyű, viszont nem is bonyolult. Sokan 
kitaposták már előttünk, csak követnünk kell. Ebben a könyvben ezt az utat 
szeretném megmutatni, amin én is járok már harmadik éve.   

Amit nem ígérek: gyors meggazdagodást munka nélkül. A sikerért ugyanis 
keményen meg kell dolgozni itt is. Cserébe viszont egy olyan élet lehetőségét 
mutatom meg neked, amibe érdemes munkát fektetni. Egy jól felépített online 
vállalkozással ugyanis hatalmas életminőség-változást lehet elérni. És itt most nem 
feltétlenül a gazdagságról, több milliós havi jövedelemről van szó. Sokkal inkább az 
időnk és a munkánk fölötti kontroll visszanyeréséről.  

Olyan világban élünk, ami határtalan lehetőségeket kínál ahhoz, hogy 
változtassunk az életünkön. Az internet ugyanis lehetővé tette, hogy bárki 
maradandó dolgot hozzon létre a semmiből, és jövedelmező vállalkozást építsen a 
szabadideje befektetésével. 

A legtöbb alkalmazottnak elege van a munkahelyéből, amely munkahely 
egyébként sem annyira biztos, mint gondoljuk. Egy saját vállalkozás elindítása az 
internet segítségével sokak életében sorsfordító esemény lehet. Akinek vannak 
munkahelytől független jövedelemforrásai – akár a főállása mellett is –, annak 
sokkal nagyobb döntési lehetősége van a saját élete fölött, mint aki csak a 
munkahelyétől függ.  

A könyvet azoknak írtam, akik hozzám hasonlóan égető vágyat éreznek arra, hogy 
elérjék az anyagi szabadságot, és visszavegyék az irányítást a saját életük felett, 
miközben valami jelentőségteljes dolgot hoznak létre. Ehhez szeretném 
megmutatni a – szerintem – ma létező legjobb utat.   

Paulányi Bea  



1. FEJEZET „Kell hogy legyen egy jobb út.” 

Vannak emberek, akik egyszerűen nem arra születtek, hogy egy irodában töltsék 
az életük nagy részét. 

Én is közéjük tartozom, de ez nem volt mindig nyilvánvaló számomra. Vállalkozó 
szülők gyermeke vagyok, akik nem gyakoroltak rám semmilyen nyomást, hogy mit 
tanuljak, vagy mi legyek. Így a saját döntésem volt, hogy a családi minta ellenére a 
nagyvállalati karriert választottam.  

A főiskolán marketing szakirányon végeztem, amit szinte véletlenül választottam, 
de szerencsére nagyon megszerettem. Ennek köszönhető talán, hogy gyorsan 
lépdeltem előre a vállalati ranglétrán.  Néhány év alatt piackutatóból egy 
pénzintézet marketingigazgatója lettem, sőt még HR igazgató is voltam egy ideig. 
Mindent megkaptam, ami egy jó állással jár: jó fizetés, cégautó, sok utazás, szakmai 
elismerések, és persze a pozícióval járó presztízs.  

Csakhogy mindezek ellenére belül egyre nyomorultabbul éreztem magam.  

A munkámat – legalább is azt a részét, ami kapcsolódott a szakmámhoz – 
imádtam. A lelkem viszont kiüresedett az évek során. Napi tíz-tizenkét órát 
dolgoztam, három órát pedig a közlekedési dugóban ültem. Gyakorlatilag aludni 
jártam haza. A napjaim nagy részét teljesen fölösleges meetingeken töltöttem, két 
meeting között pedig próbáltam felvenni a harcot az email-áradattal.  

Az állandó nyomás és rohanás persze egy idő után megtette a hatását: néha 
reggelente alig bírtam kikelni az ágyból, ezért elkezdtem bogyókat szedni 
depresszió ellen. Aztán minden évben egy hétre korházba kerültem. Ezeket a 
jeleket már elkezdtem komolyan venni.  

Az ember persze felteszi magának a kérdést: „Hogy érezheted magad ennyire 
rosszul egy ilyen jó munkával, amiről más csak álmodik? ” 

Legbelül persze éreztem, hogy valami nagyon félresiklott a karrieremben.  Egy idő 
után megfogalmazódott bennem, hogy nem magával a munkával van a baj, 
hanem valószínűleg maga az alkalmazotti lét, az állandó kötöttség és nyomás 
egyszerűen nem nekem való.  

„Kell hogy legyen egy jobb út.” – Steve Jobs 

A végén már csak egyetlen dologra vágytam: megtalálni a kiutat ebből a 
taposómalomból. 

 



A menekülési lehetőség akkor nyílt meg számomra, amikor várandós lettem a 
kisfiammal. Az első pillanattól azt éreztem, hogy képtelen lennék végigülni 
egyetlen meetinget is, miközben valaki más gondoskodik a fiamról, én pedig csak 
a fényképét látom a telefonomon.  

Közben történt valami váratlan, ami csak megerősített a döntésemben, hogy a 
kisfiam születése után a saját lábamra állok. Miközben vártam a kisfiam érkezését, 
a cégem felvásárolt egy másik pénzintézetet. A fúzió alatt testközelből nézhettem 
végig, ahogy sikeres vezetők, kiváló szakemberek, akik elképesztő jó munkát 
végeztek sok-sok éven keresztül, egyik pillanatról a másikra válnak 
munkanélkülivé, és kerülnek nehéz helyzetbe. 

Fájdalmas felismerés volt, hogy a karrierünk, a biztos munkahely, az álomfizetés, a 
jól hangzó pozíció, amiért olyan sok mindent feladunk éveken át, valójában nem a 
miénk, és messze nem olyan biztos, mint ahogy gondoljuk. Bárki kicserélhető, 
pótolható az alkalmazotti rendszerben.  

Számomra ez volt az a pont, amikor eldöntöttem: a saját lábamra állok, akár 
kisgyerekes anyukaként is. Megfogadtam, hogy úgy fogom alakítani az életemet, 
hogy minden nap örömmel, elégedettséggel töltsön el, és minden időt és 
figyelmet megadhassak a gyerekemnek, amire szüksége van.  

Először is elhatároztam, hogy a sikert máshogy fogom mérni.  

A pénz és a presztízs helyett a szabad, de tartalmas életet és az elégedettséget 
fogom célul kitűzni. Így indultam el tizenkét éve, és nagy utat tettem meg azóta.  

Neked mi a NAGY MIÉRT-ed?  

Talán megnyugtat a tudat, hogy nem vagy egyedül, ha te is nagyobb szabadságra, 
több örömre és elégedettségre vágysz az életedben. Sokan sokféle okból 
változtatnának az életükön, amihez egy saját vállalkozás elindításában látják a 
legjobb utat.  

  



Neked mi a MIÉRT-ed? 

 Te is szülő vagy, aki alig látja a gyerekeit felnőni? 

 Vezető vagy, aki folyamatosan küzd a stresszel és kimerültséggel? 

 Szakember vagy, aki már nem talál örömet a munkájában? 

 A plusz jövedelem és a nagyobb anyagi biztonság miatt vállalkoznál? 

 Lehet, hogy éppen elvesztetted a munkád? 

 Esetleg tökéletesen elégedett vagy a munkahelyeddel, de mindig is 
szeretted volna megosztani a tudásod, vagy kipróbálni magad 
vállalkozóként? 

Ezek mind nagyszerű okok egy saját vállalkozás elindítására. 

A legtöbb vállalkozót a szabadságvágy hajtja, és szeretnék kiváltani vele a 
főállásukat. Viszont ha te nem szeretnéd feladni a munkahelyed, hanem mellette 
vállalkoznál, az is teljesen rendben van. Több lábon állni mindig nagyobb 
biztonságot jelent, miközben új területeken is kipróbálhatod magad.  

Paul Graham programozó-vállalkozó egy nagyon elgondolkodtató írásának a címe 
nagyjából ez lehetne magyarul: „Nem arra születtünk, hogy főnökünk 
legyen” (eredeti cím: We weren't meant to have a boss). 

Graham éveken keresztül dolgozott együtt vállalati alkalmazottakkal és sok kezdő 
startup-vállalkozóval. Azt tapasztalta, hogy nagyon különbözik, hogy ezek az 
emberek hogyan érzik magukat a mindennapjaik során.  

Nem azt állítja, hogy a startup-vállalkozók boldogabbak lennének, hiszen egy 
vállalkozás indítása sok stresszel jár. Mégis valahogy egészségesebbnek tűnnek, 
mivel a vállalkozói munka valahogy természetesebb az ember számára. 

Hasonlatnak az oroszlánokat hozza fel, akik teljesen máshogy viselkednek a 
vadonban, mint az állatkertben. Az élet az állatkertben nem mondanám, hogy 
könnyebb, bár első látásra úgy tűnhet. Vadászniuk ugyan nem kell, viszont a 
szabadságukat elvették.  

A vadonban mintha más állatok lennének, sokkal élettel telibbnek tűnnek. Amikor 
magunknak dolgozunk, ehhez lehet hasonló az érzés. 

Legtöbbször vakon követjük, amit a társadalom elénk rak követendő útként, és 
belepréseljük magunkat az alkalmazotti élet idilli képébe.  



Elhisszük, hogy egy jó állás a jó fizetéssel, hírnévvel boldoggá tesz majd minket, és 
bele sem gondolunk, hogy ez teljesen ellentétben állhat azzal az élettel, amire 
legbelül vágyunk. Úgy teszünk, mintha a lemondás az álmainkról és az elfogadás 
a világ legtermészetesebb dolga volna.  

Sokszor kell egy pofon az élettől, vagy egy sorsfordító esemény ahhoz, hogy 
elkezdjük komolyan venni az álmainkat, és megtegyük az első lépéseket.  

2. FEJEZET Miért nehéz megtenni az első lépéseket? 

Ha annyira rosszul érezzük magunkat a munkahelyünkön, és annyira vágyunk egy 
szabadabb életre, akkor miért nem teszünk ellene semmit? Miért nem kezdünk 
vállalkozni? Miért én is csak a kisfiam születése után szántam rá magam erre a 
lépésre? 

Az emberek legtöbbször ezeket az „akadályokat” említik, amikor arról kérdezik 
őket, miért nem vágtak még bele egy saját vállalkozásba.  

 Nincs rá időm. 

 Nincs rá pénzem.  

 Nincs ötletem.  

 Túl sok ötletem van, nem tudom, melyikkel foglalkozzak.  

 Nem tudom, hogyan kezdjek hozzá.  

 Túl sok a versenytárs.  

 Félek, mit fognak szólni az emberek. 

 Nem tudom, lehet-e ezzel egyáltalán pénzt keresni.  

Ha mélyen magunkba nézünk, akkor viszont tudjuk, hogy ezek inkább kifogások. 
Sokan építettek ugyanis fel úgy sikeres online vállalkozást, hogy kevés idejük volt, 
nem volt pénzük, látszólag telített piacon indultak el, és fogalmuk sem volt egy 
csomó mindenről az elején.  

Az igazi ok, ami miatt sokan nem kezdenek bele egy vállalkozásba: a félelem.  

  



Amikor egy saját vállalkozás elindításáról van szó, a legtöbb ember úgy érzi magát, 
mintha egy szikláról kellene leugrania. Ezért rögtön előjönnek a félelmek.  

 Mi van akkor, ha nem jön be, és senkit nem érdekel majd a termékem vagy 
a szolgáltatásom?  

 Mi van, ha elvesztek mindent: a pénzemet, a státuszomat, a családomat?  

 Mi van, ha nem tudjuk kifizetni a számláinkat, és elveszítjük az otthonunkat?  

 Mi van, ha csak az időmet vesztegetem? 

 Mi van, ha totál idiótának tartanak majd a barátaim?  

A félelem természetes érzés minden új kaland előtt, és fontos szerepe van a 
túlélésünkben. Én ugyanezt éreztem, és sok, ma már sikeres vállalkozó őszintén 
vall ugyanezekről az érzésekről.  

A félelmeink viszont gyakran eltúlzottak, és messze állnak a valóságtól. Ennek 
vannak biológiai okai, amiről egy pszichológus biztos szívesen mesélne.   

A mi esetünkben viszont van még két dolog, ami szerintem nagyban hozzájárul 
egy kezdő vállalkozó félelmeinek kialakulásához.  

Az egyik az információhiány, a másik pedig a vállalkozással kapcsolatos tévhitek.  

A tévhitek 

Az első ilyen tévhit, hogy a sikeres vállalkozók nagyban gondolkodnak, és nem 
félnek a kockázatoktól. 

Ez elég messze áll a valóságtól. A legsikeresebb vállalkozókra ugyanis nem jellemző 
a fölösleges kockázatvállalás, és az sem igaz, hogy nem éreznek félelmet. Ők 
ugyanúgy félnek, ugyanúgy vannak álmatlan éjszakáik.  

Viszont megtanulták, hogyan csökkentsék minimálisra a kockázatokat, ami pedig 
maradt, azzal megtanultak együtt élni. Így a félelmeik ellenére is cselekszenek.  

A másik pedig a „gyors meggazdagodás” mítosza.  

Emiatt úgy érezhetjük kezdő vállalkozóként, hogy ha hibázunk, és esetleg az első 
vállalkozási kísérletünk nem lesz sikeres, akkor valószínűleg nem vagyunk elég jók 
vállalkozónak.  

  



Kudarc = végleges bukás. 

Ez szintén szöges ellentétben áll a valósággal.  

Minden sikeres vállalkozó hibázott már, és átélte a kudarc érzését. A legtöbben 
nem is egyszer, hanem sokszor.  

Sőt, tovább megyek: ami egy kezdő vállalkozónak kudarcélmény, az egy rutinos 
vállalkozó szemében csupán egy ötlet tesztje, ami nélkülözhetetlen lépés egy 
sikeres ötlet kifejlesztéséhez.  

A kudarc és a hibák elkövetése tehát az út része, és nincs velük semmi gond addig, 
ameddig tanulunk belőle, és nem adjuk fel miattuk a céljainkat. Ha viszont ezt nem 
értjük, vagy nem jól értjük, akkor ez megbéníthat annyira, hogy el sem indulunk, 
vagy idő előtt feladjuk az álmainkat.  

Az interneten sajnos sok „guru” hirdeti az utat a gyors és könnyű 
meggazdagodáshoz, és ezzel erősíti ezeket a tévhiteket.  

A „kedvencem” egy magyar „guru”, aki szerint, ha az első év végére nincs meg a 
havi 1 milliós profitod (amit persze az ő képzésével elérhetsz), akkor nem volt 
értelme belevágni a vállalkozásodba. Sokszor eltűnődöm, hogy ezt tényleg 
komolyan gondolja-e, vagy ez egy trükkös marketingfogás.  

Az élet ugyanis azt mutatja, hogy a legtöbb vállalkozó első néhány éve a 
kísérletezésről, iránykeresésről szólt, és az igazi sikereket, a nagy áttörést ezután 
érték el. Ennek ellenére persze létezik olyan, hogy valaki gyorsan vált sikeressé, de 
ez inkább a kivétel, és az első vállalkozásokra kevésbé jellemző.  

Mikro sebesség, makro türelem 

A sikeres vállalkozás 70%-ban a vállalkozó gondolkodásmódján múlik, és csak 30%-
ban a készségein. Az egyik legfontosabb elv pedig, amit el kell sajátítanunk, ez:  

Légy türelmetlen a befektetett munkáddal kapcsolatban, és türelmes az 
eredményeket illetően.  

Ahogy Gary Vaynerchuk mondja:  

„Mikro sebesség, makro türelem.” 

Bele kell tennünk a munkát minden egyes nap a vállalkozásunk építésébe, anélkül, 
hogy azonnali eredményeket várnánk el. „Baby steps” – ahogy az angol mondaná 
–, vagyis a siker következetesen befektetett kis lépések eredménye.  



Ez teljesen ellentétes a gyors meggazdagodás elvével. Ha létezik is ilyen, az mindig 
nagyobb kockázattal jár.  

Azt gondolom, hogy fontos, reálisan mérjük fel a helyzetünket, mielőtt célokat 
tűzünk ki magunk elé, és kiválasztjuk a módszert, amit követni fogunk.  

Egy huszonéves egyedülálló fiatal talán még máshogy vállal kockázatot, máshogy 
vállalkozik. Ha nem jön be a vállalkozása, legrosszabb esetben nulláról újrakezdi.  

Akinek viszont már van családja, az felelősséggel tartozik másokért is.  

Nekem hiába vannak nagy vállalkozói álmaim, nem szeretnék fölösleges 
kockázatokat vállalni. Ráadásul kevés időm van kísérletezni. Ezért egy bevált 
stratégiát kerestem, amivel biztonságos és stabil növekedést érhetek el a 
kockázatos, gyors meggazdagodás ígérete helyett.   

Hosszas keresés után végül megtaláltam ezt a módszert, és ezen az úton járok már 
harmadik éve. Minden eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy a következetesen, 
minden nap befektetett munka, ami egy kipróbált stratégiát követ, idővel 
meghozza az eredményeket.  

Mi lenne, ha megmutatnám neked a módszert, amivel neked sem kellene 
fölösleges kockázatokat vállalnod? Mi lenne, ha mutatnék egy utat, amivel az egész 
vállalkozás egy élvezetes folyamat lenne? Elindulnál? 

Meggyőződésem, hogy félelmeinkhez a tévhitek mellett az információhiány is 
hozzájárul.  

Azért vágtam bele ennek a könyvnek a megírásába, hogy megosszam veled 
mindazt, amit a modern internetes vállalkozásépítésről tanultam az elmúlt közel 
négy év alatt. Nekem ezek sorsfordító információk voltak, és könnyen lehet, hogy 
neked is azok lesznek. 

Gyere, tarts velem, ígérem, izgalmas lesz!  

3. FEJEZET A BLOGBÓL VÁLLALKOZÁS stratégia 

3.1 Hogyan találtam rá a vállalkozási ötletemre? 

2018-ban kezdtem el online vállalkozási ötletek után kutatni két korábbi 
vállalkozási kísérletet követően.  

Az első vállalkozásomat – ami egy webáruház volt – egy barátnőmmel alapítottam, 
amikor a kisfiam, Alex egyéves volt. Nem volt egy szerelemprojekt, inkább 



kényszervállalkozásnak nevezném. Egyetlen célja volt: ne kelljen visszamennünk a 
munkahelyünkre a GYES végén.  

Úgy kezdtük, hogy összeírtunk tíz vállalkozási ötletet, és megnéztük, hogy 
melyikben van várhatóan több pénz. Több milliót fektettem be ebbe a 
vállalkozásba, és pénzügyileg minden jól alakult. Viszont én gyorsabban 
elvesztettem a lelkesedésemet, mint gondoltam. Imádtam megtervezni ezt a 
vállalkozást, nulláról elindítani, de utána a működtetésével töltött minden percet 
lemondásnak éreztem. Nem éreztem a sajátomnak, ezért eladtam az 
üzletrészemet.   

A következő vállalkozásom egy utazási projekt volt. Ez már szerelemprojekt volt a 
javából, mivel az utazás az életem fontos része. Ennek a vállalkozásnak 
köszönhetően a kisfiammal négy év alatt majdnem minden hónapban elutaztunk 
valahová.  

Ez Alex hatéves koráig tartott. Elkezdődött az iskola, és egy kisiskolás gyerek 
mellett nem igazán tudtam utazni, és nehezen tudtam megoldani a munkával járó 
esti, hétvégi találkozókat, külföldi képzéseket. Ezért új irányt kerestem.  

2018-ban végre olyan ötletet szerettem volna találni, amit szívből csinálhatok, és 
ahol a saját időbeosztásom szerint élhetek. Elkezdtem az interneten vállalkozási 
ötletetek után kutatni. 

Magyar nyelven főleg pilótajáték-gyanús vagy MLM ajánlatokat találtam. Aztán 
elkezdtem angol nyelven is keresgetni, ahol viszont egy merőben új világ tárult fel 
előttem.  

Rengeteg online vállalkozási ötletet találtam, köztük pedig sok élő példát arra, 
hogy egy blog, podcast vagy videócsatorna segítségével hogyan lehet nulláról 
jövedelmező vállalkozást építeni az interneten.   

A pénzkeresési lehetőségen túl elkápráztatott, hogy ezek a platformok mennyi 
értékes információt nyújtanak a saját témájukban, és valódi kis közösségek 
épültek fel egy-egy téma vagy közös cél köre.  

Elkezdett érdekelni, hogy kik állnak ezek a kis információs mikro-birodalmak 
mögött, és azt láttam, hogy a legtöbb esetben ugyanolyan emberek hozták létre, 
mint te vagy én, és nem ritkán esténként és hétvégén kezdték el építeni.   

Sokan közülük egy idő után kiváltották a főállásukat az online jövedelmükkel, de 
vannak, akik még ennél is tovább mentek: valódi áloméletet építettek fel egy blog 
vagy podcast segítségével.  

Hónapokat töltöttem azzal, hogy minél több példát, történetet megismerjek.  



Utána már csak két kérdésem volt: 

 Miért nincs több ilyen online vállalkozás magyar nyelven? 

 Hogyan kell elkezdeni?  

Mielőtt belevágtam, beszéltem egy online reklámügynökség-tulajdonos 
ismerősömmel a blogindítás ötletemről. Azt mondta, felejtsem el. Blogírásból nem 
lehet itthon megélni. BUMM. 

Azért nem adtam fel ilyen könnyen. Nagy nehezen találtam egy magyar nyelvű 
bloggerképzést, amit két sikeres blogger srác tartott. Nekik több milliós 
jövedelmük származott már akkor is blogolásból, és éppen egy kommunikációs 
ügynökség alapításán dolgoztak. Megtudtam tőlük, hogy nagy hiány van minőségi 
magyar blogokból. Sok hirdető hirdetne például, de kevés a jó blog.  

Ebből rájöttem, hogy minden rendben van a magyar piaccal, csak még nagyon az 
elején járunk ennek a folyamatnak.  

3.2 Az évtized üzleti modellje 

Az internet az elindulása óta újabb és újabb lehetőségeket nyit meg azok előtt, akik 
nagyobb szabadságra vágynak.  

Egy évtizede a fizikai termékek értékesítése jelentette a legjobb lehetőséget az 
interneten keresztül. Ma viszont nincs szükség fizikai termékekre sem ahhoz, hogy 
jövedelmező vállalkozást hozzunk létre.  

A jövő üzleti modellje ugyanis az információátadásról és a közönségépítésről 
szól.  

Sokan (becslések szerint több millióan) éltek már ezzel a lehetőséggel, és építettek 
válságálló és nyereséges online vállalkozást az interneten.  

A legtöbbször azzal a szerényebb céllal indultak, hogy elég pénzt keressenek online 
ahhoz, hogy gondoskodni tudjanak a családjukról és magukról, közben pedig 
olyan életet élhessenek, amilyet szeretnének. A fő cél tehát nem az volt, hogy 
milliomossá váljanak az interneten, bár vannak sokan, akiknek ezt is sikerült elérni.  

Gondolj bele, hogy mekkora életminőség-változást jelentene számodra már az, 
ha ugyanazt a pénzt, amiért ma egy irodában vagy meetingeken ülsz egész nap, 
úgy kereshetnéd meg, hogy azzal foglalkozol, amivel szeretnél, és akkor 
dolgozhatnál, amikor szeretnél.  Vagy ha szereted a munkádat, mit jelentene 
számodra, ha kiegészíthetnéd vagy megduplázhatnád az alkalmazotti jövedelmed 
egy második jövedelemforrás felépítésével.  



Mit csináltak azok, akik megragadták az internet által kínált lehetőséget, és 
felépítettek rajta keresztül egy saját vállalkozást?  

Nézzük meg röviden a módszerüket:  

 Választottak egy témát, kiválasztottak egy platformot (blog, podcast, vlog 
stb), és elkezdték az üzeneteiket közzétenni rajta keresztül. Minden nap 
dolgoztak azon, hogy egyre jobb tartalmakat – blogbejegyzéseket, podcast-
et, videókat – készítsenek. Nézték, hogy hogyan, mivel szólíthatnák meg a 
legjobban a közönségük tagjait. Voltak, akik már szakértők voltak a 
témájukban, de sokan teljesen kezdőként indultak, majd hónapok, évek 
során a témájuk valódi szakértőjévé váltak.  

 Közben a közönségükkel valódi, bizalmon alapuló kapcsolatot építettek fel, 
és hiteles információforrásává váltak a témájukban. A bizalomnak 
köszönhetően alkalmuk nyílt megismerni a leendő ügyfeleiket. Megtudták, 
hogy milyen problémákkal küzdenek, mit gondolnak, mennyire elégedettek 
a létező termékekkel, és pontosan milyen termékre vagy szolgáltatásra 
vágynának.  

 Amikor készen álltak rá, pontosan azt a termékeket vagy szolgáltatást 
hozták létre, amire a közönségük tagjai vágytak. Mivel addigra már volt egy 
felépített közönségük, könnyen pénzre tudták váltani az addigi 
munkájukat.  

3.3 Az ATM stratégia 

Azok kedvéért, akik szeretik rendszerben látni a folyamatot, nevezhetjük ezt a 
módszer ATM módszernek is, ami három építőelemből áll:  

1. Először is szükséged lesz egy közönségre. (A mint Audience) 

2. Szükséged lesz arra, hogy bízzanak benned. (T mint Trust) 

3. Végül szükséged lesz egy vagy több módszerre, amivel az elvégzett 
munkádat pénzre válthatod.  (M mint Monetization).  

Ha az angol nyelvű kezdőbetűket összeolvassuk (Audience, Trust, Monetization), az 
ATM rövidítést kapjuk. Ez nagyon találó, mivel pontosan erre a stratégiára lesz 
szükséged egy pénztermelő vállalkozás felépítéséhez.  

  



Hogyan működik az ATM stratégia? 

A mint Audience (közönség) 

A formula első és legfontosabb eleme a közönségépítés. Ahhoz ugyanis, hogy 
üzletet tudjunk építeni, emberekre van szükségünk. Lehet, hogy többre lesz 
szükséged, mint ahánnyal ma kapcsolatban állsz, de valószínűleg nem olyan sokra, 
mint gondolnád.  

A közönséged felépítéséhez szükséged lesz egy platformra vagy csatornára, amin 
keresztül a közönséged tagjait megszólíthatod. Ilyen csatornák lehetnek például:  

 Blog 

 Audióblog, vagyis a podcast 

 Vlog, vagyis a videóblog, különösen a YouTube videók 

 Pinterest pinek, Insta posztok 

 Facebook posztok, Facebook hirdetések stb.  

 

A közönséged figyelmét a legjobban értékes tartalmakkal tudod megragadni. 
Ilyen lehet a témában készült blogbejegyzés, egy podcast-epizód, YouTube-videó, 
vagy bármi, amin keresztül az emberek az interneten rád találhatnak.  



Attól függően, hogy a közönséged tagjai mit csinálnak, és milyen felületeket 
használnak az interneten, a közönségvonzó rendszered többféle platform 
kombinációjával állíthatod össze.  

„A tartalom nem a király, hanem maga a királyság.” Lee Odden (B2B marketing 
szakértő) 

A vállalkozásod sikere nagyrészt azon múlik, hogy hogyan építed fel a 
közönségvonzó rendszeredet. Olyan rendszert érdemes felállítani, ami képes 
folyamatosan új érdeklődőket szállítani. 

Én a tartalomgyártást (blog és podcast) igyekszem a keresőoptimalizálással 
kombinálni, ami a Google-keresőn kívül nálam elsősorban a Pinteresttel és a 
Facebookkal egészül ki.  

Természetesen a témától és a közönségtől függően használhatunk más 
csatornákat, illetve fizetett hirdetéseket is, ha van rá keretünk. A fizetett 
hirdetésekkel viszont érdemes várni addig, ameddig van egy letesztelt és 
bizonyítottan működő ajánlatunk, hiszen ilyenkor a hirdetésre fordított 
befektetésünk megtérülése rögtön mérhető és tervezhető.  

Ami fontos: egy fő platformot, műfajt válassz az üzeneteid megosztására. Ez lehet 
a blog, podcast vagy vlog, attól függően, hogy szívesebben írsz vagy beszélsz, illetve 
hol éred el a közönséged tagjait.  

Kötelezd el magad ez az egyetlen platform mellett, és hozd létre a lehető legjobb 
tartalmakat rajta keresztül! A fókusz különösen fontos az elején, amikor még egyik 
platformon sincs valódi rutinunk.  

Ugyanez igaz a közösségi médiára: ha mindenhol ott szeretnél lenni az elejétől 
kezdve, azzal szétforgácsolod az energiáidat. Az elinduláshoz fókuszáld az 
erőforrásaidat egyetlen közösségi médiára.  

T mint Trust (bizalom) 

Az emberek a legtöbb esetben nem azonnal vásárolnak, ahogy rád találnak. Ez 
különösen igaz digitális termékek, vagy személyes szolgáltatások esetén.  

Seth Godin Na, ez már marketing című könyvében többször is hangsúlyozza:  

„Ma az emberek attól vásárolnak, akit ismernek, kedvelnek, és akiben bíznak.„ 

A közönségvonzó tartalmaink, a közösségi média posztjaink alkalmasak arra, hogy 
egyszer megszólítsuk vele a közönségünk tagjait. A rendszeres, bizalomépítő 
kommunikációra viszont ezek az eszközök kevésbé alkalmasak. Talán meglepő, de 
a bizalomépítésre ma is az e-mail-küldés a legalkalmasabb.  



Az ATM stratégia fontos eszköze lesz tehát az e-mail-listánk építése, és az e-mail- 
marketing.  

Ehhez először is el kell érnünk, hogy az oldalunkra látogatók feliratkozzanak az e-
mail-listánkra.  

Mondjuk, hogy naponta száz új ember látogat a weboldalunkra, és olvassa a 
blogbejegyzéseinket. Ha felajánljuk nekik, hogy iratkozzanak fel az e-mail-listánkra, 
néhány százalékuk fog élni ezzel a lehetőséggel.  

Ha javítani szeretnénk a feliratkozási arányon, akkor egy értékes, ingyenesen 
letölthető tartalmat (lead mágnes vagy csali) ajánlhatunk fel a feliratkozásért 
cserébe. 

 

A feliratkozást követően a feliratkozóinkkal már el tudunk kezdeni rendszeresen 
kommunikálni, további értéket adni nekik és bizalmat, kapcsolatot építeni.  

M mint Monetizálás 

Ahogy van már egy kisebb közönségünk, a célunk, hogy megismerjük őket, 
megtudjuk, hogy mik a legfontosabb problémáik a témával kapcsolatban, és mire 
vágynak. Ezt követően elkezdhetjük létrehozni az első termékünket.  

A termék sok minden lehet: egy szolgáltatás (mint pl. coaching), vagy egy digitális 
termék, (mint pl. egy online kurzus). Saját termékek mellett akár más termékét is 
ajánlhatjuk jutalékért cserébe (affiliate marketing). A lehetséges termékekről 
később részletesen is lesz szó.  



Tapasztani fogod, hogy a jövedelmed nagy része az e-mail-listádon keresztül fog 
érkezni. A jövedelmed pedig a felépített bizalom mértékétől, és persze az e-mail- 
listád minőségétől függ majd, vagyis attól, hogy a megfelelő emberek vannak-e 
rajta. Az e-mail-lista nagysága tehát fontos, de nem a legfontosabb szempont, és 
nem érdemes mindenáron nagy e-mail-listát építeni a minőség rovására.  

 

Valójában csak erre a három feladatra kell fókuszálni ahhoz, hogy az interneten 
jövedelmező vállalkozást hozhassunk létre.  

A különbség: a sorrend 

A jó hír az, hogy nem kell az elején mindhárom dologgal egyszerre foglalkoznunk, 
haladhatunk lépésről lépésre.  

Ami viszont fontos: a sorrend.  

Az ATM módszer lényege, hogy mielőtt megpróbálnánk bármit eladni a potenciális 
ügyfeleinknek, építsünk bizalmat.  

Mielőtt pedig időt és pénzt ölnénk egy termék kifejlesztésébe, derítsük ki, hogy 
pontosan mit szeretnének az emberek, és teszteljük az ötleteinket.   

Beszéljünk még egy kicsit a bizalomról és a termékfejlesztés menetéről, mert pont 
ezekben rejlik ennek a módszernek a zsenialitása.  

  



3.4 A kulcsszó: a bizalom 

Az internet sok mindent megváltoztatott, az emberi természetet viszont nem.  

Korábban szó volt már arról, hogy az emberek attól fogadnak el tanácsot, és attól 
vásárolnak szívesen, akit ismernek, akiben bíznak, és akit kedvelnek.  

Rég túl vagyunk már azon a ponton, amikor az embereknek még nem volt 
választási lehetősége egy-egy témában. Az internet eltűntette a fizikai határokat, 
az ajánlatokat mindenki számára könnyen elérhetővé és összehasonlíthatóvá tette. 
Ha pedig az embereknek van választási lehetőségük, akkor két hasonló szolgáltató 
közül attól fognak vásárolni, akit ismernek, akiben bíznak, és akit kedvelnek.  

A kapcsolat és a bizalom tehát felbecsülhetetlen marketingeszközzé vált.  

Sokan próbálkoznak még hirdetéseken keresztül olyan embereknek eladni, akik 
nem ismerik őt, és akik még nem bíznak bennük. Ez extra pénzt és erőfeszítést 
jelent, és már egyre kevésbé működik.  

A kulcs tehát a kapcsolat létrehozása és felépítése, mielőtt egy fizetős ajánlattal 
előállnánk. Ez a módszer ma sokkal hatékonyabb, a kapcsolat és bizalomépítés 
legjobb módszerei pedig a már sokat emlegetett blog, podcast vagy vlog az e-mail- 
lista-építéssel kiegészítve.  

Upside Down, vagyis a „fejjel lefelé” modell 

Ruth Soukup (elitblogacademy.com) a klasszikus vállalkozásépítési úthoz képest 
„Upside-Down” modellnek hívja ezt az utat, amit „Fejjel lefelé” modellnek lehetne 
fordítani.   

A példákból is látni fogod, hogy mennyire hatékony ez a modell. Ennek pedig az az 
oka, hogy ez a fordított út valójában mindent megváltoztatott a klasszikus 
vállalkozás indítási útjához képest. 

A klasszikus modellben a vállalkozó először a terméket vagy szolgáltatást hozza 
létre. Megnyitja az üzletét, éttermét, utána pedig kőkeményen marketingel azért, 
hogy vevői vagy vendégei legyenek. Ezek a vállalkozások általában nagy kezdeti 
befektetéssel – és sokszor hitelfelvétellel – járnak, a tulajdonos pedig sokáig csak 
reménykedni tud abban, hogy a befektetése megtérül.  

Sok online vállalkozó pont ezt a klasszikus utat követi az interneten keresztül is. 
Létrehoz valamit, majd jelentős marketingköltés mellett igyekszik piacot találni a 
terméknek.  



Egy magyar felmérés szerint az induló cégek negyede nem éri meg az egyéves 
kort, az ötödik születésnapját pedig csak a vállalkozások fele ünnepelheti meg. 
Forrás: Piac&Profit  

Az induló vállalkozások bukásának általában két fő oka van:  

 1. A nem megfelelő készpénzáramlás (angolul cash-flow), ami elengedhetetlen lett 
volna a továbbműködéshez (magyarul: elfogyott a pénz). 

 2. Kiderült, hogy nem volt valódi piaci igény a termékre (vagyis: rossz terméket 
hozott létre a vállalkozó). 

Egyikkel sem kellemes szembesülni.  

A Fejjel lefelé modell szépsége, hogy mindkét problémát kiküszöböli azzal, hogy 
megfordítja a folyamatot.  

Ebben az esetben nem a termékünk létrehozásával kezdünk – amiről később derül 
csak ki, hogy van-e piaca, vagy sem.  

Helyette közönségépítésbe és kapcsolatépítésbe fektetjük az időnket.  

Közben kideríthetjük, hogy kikből áll a közönségünk. Finomíthatjuk az 
üzeneteinket egész addig, ameddig nem találnak célba, és nem kezd el nőni a 
közönségünk. Valódi bizalmat építhetünk, és kideríthetjük a közönségünk valódi 
igényeit, és hogy pontosan miért hajlandóak fizetni.  

Ebben a modellben csak ezután kezdesz el a pénzkereséssel foglalkozni. Ezen a 
ponton ez viszont már könnyű lesz, mivel érted a piacot. Tudod, hogy pontosan 
mire vágyik a közönséged, és pontosan azt tudod számukra létrehozni.  

Amikor pedig elkészül a terméked, nem kell potenciális ügyfelek után rohangálni, 
hiszen már ott áll készen a közönséged. 

 

Ez a modell kiküszöböli azokat a csapdákat, amiért a legtöbb kisvállalkozás 
megbukik. A kockázatcsökkentés ára az, hogy itt először időt és energiát kell 
fektetned a közönségépítésbe, és ki kell tartanod addig, ameddig pénzre tudod 
váltani a befektetett munkát.  

 

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ezert-megy-csodbe-egy-vallalkozas/2/


3.5 Felejtsük el a „reménymarketinget”! 

Biztos te is örülnél neki, ha a pénzkereséssel lehetne a folyamatot kezdeni.  

Ez a legtöbb esetben viszont nem működik. Ha így kezdjük az online 
vállalkozásunk építését, akkor valójában találgatásra és a reményre építünk. Ezt 
hívjuk „reménymarketingnek”.  

A bizalomépítésen kívül tehát a „piackutatás” a másik feladat, amit nem érdemes 
kihagynunk.  

Ennek a segítségével derítjük ugyanis ki, hogy pontosan mire vágyik a 
közönségünk. Ezzel elkerülhetjük, hogy olyan dolgot hozzunk létre, amit nem vesz 
meg senki tőlünk.    

Az internet előtt a nagy márkák rengeteg pénzt költöttek ügyfélkutatásokra azért, 
hogy kiderítsék, pontosan mire vágynak az ügyfelek, hogyan gondolkodnak, kik ők 
valójában stb. Mélyinterjúkat, fókuszcsoportos interjúkat vagy kérdőíves 
kutatásokat szerveztek, amit személyesen, kérdezőbiztosok, kutatók bevonásával 
bonyolítottak le.  

Ez komoly költséget és szervezést jelentett, de így is megérte a cégeknek, mivel így 
tudták az ügyfeleik számára a legjobb termékeket, szolgáltatást létrehozni, és 
csökkenteni a termékfejlesztéssel járó kockázatot. 

Jó hír, hogy nekünk ma az internet tálcán kínálja a kockázatcsökkentés 
lehetőségét.  

Egyszerűen meg kell kérdeznünk a közönségünket, beszélgetnünk kell velük, és 
egyre jobban fogjuk érteni, hogy mire vágynak. Ahhoz persze, hogy őszintén 
beszéljenek a problémáikról és a vágyaikról, elengedhetetlen, hogy bízzanak 
bennünk, de a bizalomépítés fontosságáról már beszéltünk eleget.  

Amikor piackutatásról van szó, ne gondolj bonyolult dolgokra.  

Itt olyan egyszerű módszereket használhatunk, mint egy rövid kérdőív, egy kérdés 
az e-mail-hírleveled végén, vagy egy rövid beszélgetés a közönséged egy tagjával 
mondjuk Zoomon keresztül.  

A legtöbb esetben a piackutatás ingyenes, és egy filléredbe nem kerül. Szükséged 
lesz viszont őszinte odafigyelésre, empátiára, és arra a vágyra, hogy minél jobban 
tudj segíteni a közönséged tagjainak. Angolul beszélőknek javaslom Ryan 
Levesque: Ask (Kérdezz) című könyvét, amiben részletesen szó van az egyes 
módszerekről. 



Ezért az a vállalkozói félelem, hogy „Mi van, ha senkinek nem kell majd a termék, 
amit létrehoztam?„ az internet korában gyakorlatilag értelmét veszti.  

Egyszerű módszerekkel első kézből kaphatunk visszajelzést a közönségünktől, 
és olyan terméket hozhatunk létre minden alkalommal, amire az ügyfeleink 
vágynak.   

Ha pedig az eredeti ötletünk nem bizonyulna életképesnek, ez sem jelent túl nagy 
gondot. Módosíthatunk az irányon, javíthatunk az ötleteinken.  

Ezt számos, ma már sikeres online vállalkozó példája is bizonyítja, akik sokszor nem 
is az eredeti ötletükkel lettek sikeresek. Elindultak valamivel, kérdeztek, 
odafigyeltek, és útközben találtak rá egy még jobb lehetőségre. 

3.6 Teszteld az ötleteid! 

Mielőtt megnézzük, hogy milyen termékeket vagy szolgáltatásokat hozhatsz létre 
– vagyis milyen formában segíthetsz a leendő ügyfeleidnek, amivel pénzt fogsz 
keresni –, beszélnünk kell az egyik legfontosabb vállalkozásépítési alapelvről, amit 
mi akár egyszemélyes online vállalkozóként is használhatunk.  

Ez pedig a tesztelés fontossága.  

A tesztelés lényege, hogy ha már van elképzelésed arról, hogy milyen terméket 
vagy szolgáltatást szeretnél létrehozni, ne ugorj rögtön fejest a termékfejlesztésbe!  

Ne fektess be hosszú heteket, hónapokat és pénzt valamibe, ameddig nem 
tesztelted az ötletedet! Sokszor ugyanis még a piackutatás ellenére sem tudjuk 
előre megítélni, hogy pontosan milyen termékjellemzőkre vágynak az emberek.  

Erre a megoldás a tesztelés. Pat Flynn egy egész könyvet írt a tesztelés témáról Will 
it fly? (Fog repülni?) címmel. Ebben azokat a módszereket mutatja be, amivel 
online vállalkozóként az üzleti és termékötleteinket az interneten keresztül 
tesztelhetjük, mielőtt pénzt és időt veszítenénk vele.  

A Minimum Viable Product (MVP), vagyis a Minimálisan Életképes Termék elv 
Eric Ries Lean Startup módszeréhez kapcsolódik.  

Ries egy chatprogram fejlesztése során azt tapasztalta, hogy a program építése és 
piacra dobása alatti időszakban rengeteg időt elpazarolt olyan funkciók 
kiépítésével, amikről később kiderült, a vevőik nem is igényelték. A saját 
tapasztalatai is megerősítették, hogy a vállalkozások sokszor nem tudják előre 
megítélni, hogy mit fog a vásárló értékesnek tartani. Ezért arra jutott, hogy egy 
végleges verzió fejlesztése helyett érdemes minél előbb kipróbáltatni a termék egy 
kezdetlegesebb verzióját.  



Ries ez alapján állt elő a „Minimum Viable Product” (MVP, Minimum Életképes 
Termék) ötletével. Ez a termék leggyorsabban elkészíthető első üzemképes 
prototípusát jelenti, ami csak a legszükségesebb funkciókkal rendelkezik az 
indulásnál. 

Minimum = kezdetleges, bemutatható prototípus 

Viable = van létjogosultsága, szükség van rá, piacképes 

Product = termék, azaz valami, amit el tudsz adni, legyen az fizikai termék vagy 
szolgáltatás. 

Az MVP elv termékek és szolgáltatások esetén is működik, és célja a minél 
gyorsabb piacralépés a visszajelzések és tapasztalatok begyűjtése és beépítése 
érdekében. Ezzel a módszerrel gyorsan meghatározhatjuk a fejlesztési irányokat a 
legkisebb kockázat mellett, egyszemélyes online vállalkozóként is.  

A Blogból Vállalkozás modell pont azért nagyszerű, mert nagyon jól kombinálható 
a MVP módszerrel, így minimálisra csökkenthetjük vele az üzleti kockázatokat.  

Nem kell tehát egyedül találgatnod, hogy mit tudnál eladni, és hogy pontosan 
milyen jellemzői legyenek a termékednek.  Nem kell átélned azt az érzést, amikor 
szíved-lelked beleadod egy zseniálisnak tűnő termék létrehozásába, amiről később 
kiderül, hogy valóságban senkinek nem kell, vagy nem olyan formában van rá 
szüksége az ügyfeleidnek.  

Ott a közönséged, aki segít neked ebben.  

Gyakran találkozom olyan beszélgetésekkel vállalkozói Facebook-csoportokban, 
amikor az egyik vállalkozó tanácsot kér a többiektől, hogy szerintük vajon kinek és 
hogyan lehetne eladni egy terméket, mert úgy tűnik, senkinek nem kell.  

Ennek a kérdésnek nem szabadna felmerülni semmilyen vállalkozói csoportban.  

Ahogy Tim Ferriss is megfogalmazta a 4 órás munkahét című könyvében:  

„Igényt megteremteni nehéz dolog. Az igényt kielégíteni annál könnyebb. Ne 
próbálkozz azzal, hogy megalkotsz egy terméket, és azután keresgéled, hogy 

kinek tudnád eladni! Inkább találj egy piacot – határozd meg a vevőkörödet -, és 
azután keress vagy fejlessz ki számukra egy terméket!” 

Omar Zenhom és Nicole Baldinu már tizenhárom éve tanárok voltak, amikor 
elegük lett a túlterheltségből és az alulfizetettségből. Ezért 2013-ban elindítottak 
egy képzést és közösséget az interneten vállalkozóknak. Sok éven keresztül 
minden héten tartottak egy webinárt, amin keresztül az érdeklődőknek 
bemutatták a képzésüket.  



Az üzletük jól ment, viszont Omar minden héten órákat töltött a webinár technikai 
előkészítésével. A folyamatot minden héten lépésről lépésre megismételte, ezért 
készített egy ellenőrzőlistát, amit követni tudott. Felmerült benne, hogy 
valószínűleg mások is ugyanezekkel a problémákkal küzdenek. Ezért az az ötlete 
támadt, hogy termékké alakítja az ellenőrzőlistát és megvásárolhatóvá teszi.  
Lelkesen belevetette magát a termék, vagyis egy „Csináld magad webinár” 
útmutató fejlesztésébe, amit egy nagy és költséges kampány keretében piacra 
dobtak. Összesen két vásárlás történt, ahol az egyik vevő gyorsan élt a 
pénzvisszafizetési garanciával.  

A projekt tehát teljes kurdarccal végződött. Visszatértek az eredeti termékükhöz, a 
vállalkozói képzéshez, ami továbbra is jól ment. Közben csak a saját munkájuk 
egyszerűsítése céljából fejlesztettek egy egyszerű webinár-bővítményt, amivel 
egyszerűsíteni tudtak a technikai előkészítés folyamatán.  

A webinár résztvevői gyorsan észrevették a különbséget. Elkezdték kérdezgetni, 
hogy milyen új szoftvert használnak, amitől ilyen simán megy minden, és hol 
vehetnék meg ők is ezt a szoftvert. Omar és Nicole ráébredtek, hogy mit is akarnak 
valójában a leendő ügyfeleik. Nem „csináld magad” útmutatót, hanem kész 
megoldást.  

Ez alkalommal viszont nem álltak neki rögtön egy végleges termék idő- és 
tőkeigényes fejlesztésének. Először biztosak akartak lenni az ötletük 
piacképességében. Ezért csináltak egy egyszerű értékesítési oldalt, ahol 
összefoglalták, hogy milyen előnyei lesznek a szoftvernek, amit létre szeretnének 
hozni, majd elküldték az oldal linkjét a hírlevelük feliratkozóinak. Az e-mailben 
őszintén megírták, hogy a szoftver négy hónap múlva készül majd el, de a korai 
csatlakozóknak örök hozzáférést adnak a szoftverhez.  48 órán belül 150-en 
vásárolták meg a még csak fejben létező szoftvert, majd még 100-an a következő 
24 órában.  

Az ötlet tehát átment a teszten, elindulhatott a szoftver fejlesztése. A fejlesztésbe 
ráadásul bevonták a korai vásárlókat, akiktől folyamatosan visszajelzéseket kértek 
a folyamat egyes fázisaiban.   

Így született meg a WebinarNinja platform, aminek ma már 15.000 felhasználója 
van.  (John Lee Dumas Common path to uncommon success c. könyve alapján.)  

A kulcs a sikerhez tehát egyszerűen a sorrend és a kis csoportban tesztelés, 
minimális idő és pénzbefektetés mellett. Ha a termékötleted átment a teszten, 
akkor sokkal nyugodtabban és magabiztosabban állhatsz neki egy jelentősebb 
fejlesztésnek is.  

„ Az egyetlen mód, hogy megtudd, az ötleted életképes-e, az, ha a való világban 
teszteled kis lépésekben.” Guy Kawasaki 



4. FEJEZET Hogyan lehet pénzt keresni az 
interneten? 

Amikor már van egy kisebb közönséged, akik ismernek és bíznak benned, akkor 
többféle pénzkereseti lehetőség is megnyílik előtted.  

Mielőtt a pénzkeresési módszereket részletesebben megnézzük, beszéljünk még 
egy kicsit arról, hogy valójában mit is csinálunk mi, vállalkozók.  

4.1 Mit csinálunk mi, vállalkozók? 

Ha szeretnénk elérni a közönségünk tagjait, és azt akarjuk, hogy odafigyeljenek 
ránk, akkor megfelelő üzenetekkel kell tudnunk megszólítani őket.  

Ha ez rezonál a közönségünkkel, akkor figyelni fognak ránk, sőt, újra és újra 
visszatérnek hozzánk.  

Ha viszont az üzeneteink nem találnak célba, akkor nem fognak odafigyelni ránk, 
és belesüllyedünk az arctalan, és előbb utóbb feledésbe merülő blogok közé.  

Fontos tehát, hogy jól értsük, hogy mi motiválja az embereket, mert akkor az 
üzeneteink is jók lesznek.  

A motiváció kérdése szerencsére elég egyszerű:  

Az emberek a problémáikat szeretnének megoldani. 

Nem újabb tartalmakat és termékeket szeretnének tehát, hanem megoldást, 
tanácsot, útmutatást, támogatást akarnak egy számukra fontos kérdésben.  

Ha a tartalmaink segítenek a problémáik megoldásában, akkor a figyelmükkel 
fizetnek. Ha a termékeinkkel még ennél is jobb megoldást tudunk nekik kínálni, 
akkor ezért pénzzel fizetnek nekünk. 

„Ha a legjobb megoldást kínálod egy létező problémára, kiemelkedő sikert 
érhetsz el.” John Lee Dumas 

  



Ha nagyon le szeretnénk egyszerűsíteni a motiváció kérdését, akkor az emberek 
valójában négy alapvető dologra vágynak:  

 több idő 

 több pénz 

 a valahova tartozás érzése 

 nyugalom és biztonság érzése 

Bármit vásárolnak, ezek a motivációk állnak mögötte. Nem egy tartalomért vagy 
egy termékért fizetnek, hanem a megnövekedett szabadidőért, a nagyobb 
szabadságért, a kevesebb stresszért, a nagyobb elismertségért, több 
magabiztosságért, boldogabb párkapcsolatért stb. 

Az emberek tehát a problémáik megoldására vágynak. A termékek és 
szolgáltatások feladata pedig a megoldás szállítása, ami többféle formában 
történhet.  

Ha tehát röviden össze szeretnénk foglalni, hogy mit is csinálunk mi 
vállalkozóként, akkor ez a válasz:  

 Mi, vállalkozók valójában problémamegoldók vagyunk. 

Ez pedig szorosan összefügg azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy pénzt tudjuk keresni 
az interneten. 

1. Mielőtt bármilyen termékeket vagy szolgáltatást létrehoznánk, először is rá 
kell találnunk egy olyan problémára, aminek a megoldásáért az emberek 
hajlandóak fizetni. 

2. Ezután ki kell derítenünk, hogy milyen formában szeretnének megoldást a 
leendő ügyfeleink.  

3. Ha ezt tudjuk, akkor ez alapján már számtalan termék- vagy 
szolgáltatásötletünk születhet.  

Szerencsére nem kell az elején eldöntened, hogy egy-két év múlva milyen 
termékeid vagy szolgáltatásaid lesznek. A hosszú távú lehetőségeket viszont 
érdemes megismerni, hogy tudd, később miből választhatsz majd.  

  



Az információ mint termék 

Mielőtt a lehetséges termékek és szolgáltatások típusait megismernénk, ejtsünk 
még pár szót az információról, ami a termékek között különleges helyet foglal el.  

Sok problémára egyszerűen a megfelelő formában történő információadás a 
megoldás.  

Miközben úgy tűnik, hogy szinte minden kérdésre választ találhatunk az 
interneten, az információk valójában hatalmas mennyiségben és 
rendszerezetlenül állnak rendelkezésre, ami nagy kihívás elé állítja az embereket.  

Ez egyben nagy lehetőséget is jelent: egy adott témán belül az információk jobb 
megosztásával, rendszerezésével, összesítésével, élvezhetőbbé alakításával stb. 
online vállalkozóként jobb megoldásokat kínálhatunk az embereknek, akik így 
időt, pénzt, fáradtságot takaríthatnak meg.  

Nem kérdés, hogy az információ piaci értéke ma nagyon magas, és számos egyéb 
előnye van a fizikai termékekkel szemben.  

 Az információ értéke magas, miközben az információs termékek előállítási 
költsége alacsony. Ennek köszönhetően magasak az árrések. 

 Az ilyen termékek gyorsan előállíthatók, módosíthatók, jól automatizálható 
az értékesítésük és a szállításuk.  

 Nehezen másolhatók, különösen, ha egy erős brand áll mögöttük, stb. 

Többek között a magas árrésnek és az alacsonyabb működési költségeknek 
köszönhető, hogy az információs termékek esetén egy kisebb közönséggel és 
kevesebb ügyféllel is elérhetjük a pénzügyi céljainkat. Ez pedig nagy előny, hiszen 
így ezek a termékek gyorsabban eljuttathatnak minket a vágyott pénzügyi és 
életstílus szabadsághoz, mint azok, amihez nagy közönség szükséges.  

Nem véletlen, hogy sok blogvállalkozó információs termékek (digitális kurzus, e-
könyv, tagsági rendszer stb.) létrehozásán vagy ajánlásán keresztül érte el a sikereit.  

  



4.2 Pénzkeresési módszerek 

Az információs termékek mellett persze számos más pénzkeresési forma közül 
választhatunk, és nézzük is meg, milyen lehetőségek állnak előttünk. Az alábbi 
ábrán összefoglaltam, milyen termékekkel, szolgáltatásokkal válthatod pénzre az 
elvégzett munkádat.  

 

 

 

Nézzük meg a leggyakoribb online pénzkeresési módszereket részletesebben is:  

Ügyfél fókuszú modell  

Ide olyan szolgáltatások tartoznak, mint az egyéni vagy kiscsoportos konzultáció, 
mentorálás, coaching, vagy a kivitelezés. 

Általában ez a leggyorsabb és legkönnyebben elindítható pénzkeresési forma, 
ezért sok tréner ezt javasolja első jövedelemforrásként.  

Ennél a modellnél egyetlen ügyféllel, vagy egy kisebb csoporttal dolgozol együtt 
valós időben.  



Nagy előnye, hogy személyre tudod szabni a szolgáltatásaidat, így sok elégedett 
ügyfelet szerezhetsz. Hátránya viszont, hogy mivel személyesen nyújtod a 
szolgáltatást, az idődet cseréled pénzre.  

Nagyon jó lehetőség ez „örökzöld” termékek (pl. online képzés) előtesztelésére is, 
illetve sikertörténetek, vélemények gyűjtésére.  

Infótermék modell 

Ez a modell azt jelenti, hogy a tudásodat egy könnyen sokszorosítható digitális 
termékké alakítod.  

Ilyen termék lehet például egy online képzés, e-könyv, de lehet egy letölthető 
sablon vagy tervező is.  

Ennek a modellnek nagy előnye, hogy a terméket egyszer kell létrehozni, utána 
viszont a saját időd nem akadálya a jövedelmed növekedésének. 

Infótermékekkel „örökzöld” jövedelemforrások építhetőek fel, hiszen ha a termék 
már létezik, az értékesítése jól automatizálható. Így az állandó aktív jelenléted 
nélkül is tudsz pénzt keresni.  

Tagsági modell 

Ide tartoznak a fizetős online VIP közösségek, előfizetési rendszerek, tagsági 
oldalak, online klubok.  

Chris Ducker (youpreneur.com) ezt a modellt nevezi az „internet Szent Gráljának”, 
mivel egy tagsági oldal rendszeres és jól tervezhető jövedelmet biztosíthat. 

Itt a tagok havi, negyedéves vagy éves díjat fizetnek azért, hogy egy közösség tagjai 
lehessenek, illetve hogy védett tartalmakhoz hozzáférjenek.  

Az infótermékek esetében a rendszeres jövedelemhez folyamatosan új eladásokra 
van szükség. A tagsági modellnél viszont egy új ügyfél hónapokon át tartó 
visszatérő jövedelmet jelenthet.  

Persze ez nem azt jelenti, hogy egyszer létrehozol egy tagsági oldalt, és utána 
eltűnhetsz, a pénz pedig jön magától. Ennél a modellnél rendszeresen meg kell 
jelenned a közönséged előtt, és új értéket adnod ahhoz, hogy hosszú távon is 
hűségesen fizető tagjaid legyenek. 

  



Rendezvény modell 

Ide adott helyszínen megrendezett élő rendezvények, élő vagy online workshopok, 
konferenciák tartoznak.  

Ezek koncentrált események, amikor emberek egy adott fizikai vagy digitális 
helyszínen és időpontban összegyűlnek. Ez nagyszerű módja annak is, hogy a 
teljes közösséged fókuszát egyetlen dologra irányítsad. 

A rendezvény modell esetén kicsiben érdemes kezdeni, majd idővel a 
rendezvények mérete is együtt nőhet a vállalkozásoddal. 

Affiliate marketing 

Ez a modell az egyik leggyorsabb online pénzkeresési módszer. Itt a 
szakértelmedet úgy válthatod pénzre, hogy nem a saját termékedet vagy 
szolgáltatásodat kínálod, hanem valaki másét.  

Ez úgy működik, hogy ha a partnercégnél az ajánlásod alapján vásárlás történik, 
ezért te jutalékot kapsz.  

A te feladatod tulajdonképpen a közönséged és a bizalom felépítése, de magát az 
értékesítést sem te végzed, és a szolgáltatást sem te nyújtod. Az affiliate 
programokat magyarul nevezik még ajánlói vagy partnerprogramnak is.  

Hirdetések, szponzorált tartalmak 

Talán feltűnt, hogy a leginkább kézenfekvő pénzkeresési módszert, vagyis a 
hirdetések elhelyezését (Google vagy YouTube) vagy a szponzorált tartalmak 
megjelenítését utolsóként említem. Ennek az oka, hogy a jelentős és rendszeres 
jövedelemhez ebben az esetben komoly közönségre van szükség.  

Egy réspiacra fókuszáló online vállalkozás esetén, ahol a közönséged különféle 
igényére többféle terméket is létrehozhatsz, és egy néhány ezer fős email listával 
is rendszeres, főállású jövedelmet kereshetsz, ugyanehhez a jövedelemhez 
nagyságrendekkel nagyobb közönségre van szükséged, ha ezt hirdetésekkel 
szeretnéd megkeresni.  

Ennek ellenére ez egy valós online pénzkeresési lehetőség, és kiegészítő 
jövedelemforrásként sokan használják. Ha pedig YouTube sztárságra vágynál, 
vagy magazin jellegű blogot indítanál, ahol a fő célod a szórakoztatás, akkor 
kifejezetten ebben a módszerben érdemes gondolkodni.  

Ezek mellett még számos más módon kereshetsz pénzt, pl. fizikai termékek vagy 
szoftverek létrehozásával.  



4.3 Mivel kezdj?  

A felsorolt pénzkeresési formák között vannak olyanok, ahol nem szükségesek 
fejlesztések és nagy közönség sem ahhoz, hogy el tudj kezdeni pénzt keresni. 
Vannak viszont olyanok, ami nem igazán ideális kezdőknek, elsősorban 
méretgazdaságossági okok miatt.  

Mire gondolok?  

 Kezdőként ideális első jövedelemforrás lehet pl. az affiliate marketing 
(vagyis partnerprogramok), ahol ajánlói munkával kereshetsz pénzt akár 
már egy százfős e-mail-listával is. Ezzel jól áthidalható az az időszak, amikor 
még nem vagy annyira szakértő a témádban, hogy saját szolgáltatással 
/termékkel kiállj a követőid elé, vagy egyszerűen csak nincs kapacitásod egy 
saját termék létrehozására.  

 Kezdőként szintén ideális lehet egy e-könyv megírása, ami szintén nem 
igényel nagy pénzbefektetést részedről.  

 Egy személyesen nyújtott szolgáltatás, kivitelezés, esetleg kiscsoportos 
workshopok megszervezése szintén nem igényel komolyabb előkészítést. 
Ráadásul ezek nagyon jó lehetőséget kínálnak pl. egy online kurzus 
tesztelésére is. 

Vannak viszont kezdőknek nem igazán ideális pénzkeresési módszerek: 

 Kezdőként nem javaslom, hogy saját konferencia megszervezésével kezdj. 
Ez ugyanis komoly idő- és pénzbefektetést igényel. Érdemes ezt kicsiben 
kezdeni, pl. egy webinár vagy workshop megtartásával.  

Nyilván ha te már szakértő vagy egy témában és pontosan ismered az ügyfeleid 
igényeit, más a helyzet, és kicsit bátrabban építkezhetsz. Érdemes viszont itt kis 
lépésekkel haladni, és folyamatosan finomítani az üzeneteiden és az ajánlatodon.  

Én szintén fokozatosan építem a jövedelemforrásaimat.  

Az első online jövedelmem affiliate marketingből származott. Ezt később 
kiegészítettem workshopok indításával, amit online kurzusok követtek. Majd 
alapos tesztelés után elindítottam az VTM Bootcamp tagsági rendszert.  

Emellett időként vállalok tanácsadást és egyéni mentorálást, de szponzorált 
megjelenésből és fizetett előadások tartásából is származik néha jövedelmem.  



4.4 Nem vagyok szakértő semmiben… 

Ha már szakértő vagy egy adott témában, ami köré most online vállalkozást 
szeretnél építeni, az ügy viszonylag sima. Lehetsz például tapasztalt life coach, aki 
most blogot, podcast-csatornát indít, vagy lehetsz IT szakember, aki videókat 
készít, amiben programozást tanít kezdőknek.   

De mit csinálj akkor, ha még kezdő vagy abban a témában, amivel foglalkozni 
szeretnél? Hogyan állj így ki emberek elé egy bloggal vagy podcasttel? 

Sokan az imposztor szindróma miatt nem mernek belevágni egy blog vagy 
podcast indításába, mivel nem érzik a tudásukat elégnek ehhez.  

Ezt az érzést én is átéltem, amikor eredetileg pénzügyekről írtam a blogomon. 
Szakértő egyáltalán nem voltam a témában, csak a személyes tapasztalataimat 
tudtam megosztani, illetve azt, amit blogom írásával párhuzamosan tanultam.  

És tudod mit? Így is épült az közönségem. Sőt, így kezdtem el pénzt is keresni, 
miután leküzdöttem magamban az imposztor szindróma okozta félelmeimet. 

Sokat segít a „szakértőség” akadályán túllépni, ha pont annak próbálsz tűnni, aki 
valójában vagy: vagyis egy lelkes kezdőnek.  

A „csinálj úgy, mintha már szakértő lennél” ugyanis nem jó stratégia.  A látszatot 
nem lehet sokáig fenntartani, és nem is fogod jól érezni magad egy hamis 
szerepben.  

Egy hamis szereppel és ígérettel ráadásul pont azt veszítjük el, ami az internet 
világában a legnagyobb tőke: a hitelességünket.  

 A jó hír viszont az, hogy nem is szükséges, hogy másnak tűnj, mint aki valójában 
vagy. Nem kell hogy úgy tegyél, mintha többet tudnál, mint amennyit valójában 
tudsz.  

Ahelyett, hogy szakértőnek próbálnál tűnni, beszélj őszintén magáról a tanulási 
folyamatról, amin keresztülmész a szakértőség felé, és dokumentáld a haladásod.  

A ma legsikeresebbek közül sokan pont ezt csinálták. 

Amikor elindultak, nem ők voltak a legképzettebbek az adott témában. Viszont a 
lelkesedésük a téma iránt, a vágyuk a fejlődésre, az őszinteségük ellensúlyozta ezt, 
és megragadta az emberek figyelmét.  

Mindig izgalmas látni valaki fejlődését, és rengeteget tanulhatunk egy kezdő 
hibáiból, tévedéseiből.  



Nem beszélve arról, hogy valakivel, aki csak néhány lépéssel jár előttünk, még 
szinte egy nyelvet beszélünk. Jobban tudunk azonosulni, mint egy „guruval”, aki 
talán már nem is emlékszik vissza a kezdeni bukdácsolásaira.  

A következő példákból is fogod látni, hogy kezdőnek lenni egyáltalán nem hátrány, 
és érdemes őszintén felvállalni. Évekkel később hatalmas hozzáadott érték lehet, 
ha be tudod mutatni az utadat, és az akadályokat, amiket leküzdöttél.  

5. FEJEZET Sikertörténetek 

Bármi legyen is a miérted, amiért elindulnál az interneten, ahhoz, hogy össze tudd 
gyűjteni az erőt az előtted álló úthoz, belül érezned kell, hogy megéri befektetni a 
szabadidődet és némi pénzt.  

Ezen sokat segít, ha látjuk, mások hogyan csinálták, és mit értek el vele. Rengeteg 
inspiráló és lelkesítő példát tudnék mutatni, amik közül néhányat kiválasztottam.  

Lesznek közöttük külföldi és magyar vállalkozók, kisebbek és nagyobbak, akik egy 
blog vagy podcast vagy vlog segítségével építették fel a vállalkozásukat, és értek el 
szabadabb életet és vállalkozói sikereket.  

Lewis Howes – lewishowes.com 

Lewis Howes profi amerikai futballjátékos volt, akinek a karrierje egy sérülés miatt 
egy pillanat alatt véget ért. Nem volt más lehetősége, így a nővérhez költözött, és 
másfél évig reménykedett abban, hogy újra játszhat. Végül el kellett fogadnia, hogy 
számára véget ért az amerikai foci. Fogalma sem volt, hogy mihez kezdhetne, 
viszont másfél év után el kellett kezdenie valahogy hozzájárulni a lakbéréhez, amit 
a nővére egyedül fizetett.  

Ott állt 2008-ban egy kettétört sportkarrierrel, pénz és végzettség nélkül.  Ebben 
az évben olyan emberek sem találtak munkát, akiknek volt végzettségük és 
tapasztalatuk. Jobb ötlet híján elkezdett mentorokat keresni. A LinkedInen felvette 
a kapcsolatot sikeres helyi vállalkozókkal, vezetőkkel, hátha segítenek neki rátalálni 
valamilyen lehetőségre.  

  



Egy éven keresztül napi nyolc órában kapcsolatokat épített sikeres emberekkel. 
Szerette volna megtudni tőlük, hogyan érték el a sikereiket. Meghívta őket 
ebédelni, építette a kapcsolatait, és közben tanulta a sikeres emberek 
gondolkodásmódját.  Egyik ember ajánlotta őt a következőnek, így 2009 végére 
35.000 kapcsolata volt. Innen jött az első ötlete, hogy LinkedIn kapcsolatépítő 
találkozókat szervezzen. Egyre sikeresebbek lettek a találkozói, bevétele pedig 
szponzori megállapodásokból, később belépődíjból, a fogyasztás utáni jutalékból, 
majd LinkedIn-tanfolyamokból származott. 

2013-ban indította el a School of Greatness (a Kiválóság Iskolája) podcast-csatornát. 
Azt ugyanis, hogy újra fel tudott állni a balesete után, a sikeres emberekkel 
folytatott korábbi beszélgetéseinek köszönhette.  Ezt az inspirációt szerette volna 
megosztani másokkal is sikeres sportolók, hírességek, vállalkozók történetein és 
tanácsain keresztül.  

Lewis Howes egyetlen interjúval indult, amit az iPhone-ján rögzített. Azóta közel 
1000 adáson és 100 millió letöltésen van túl. Közben pedig írt könyvet, coach, 
keresett előadó, aki ma már egy csapattal dolgozik a brandje és a vállalkozása 
építésén.  

Michelle Schroeder-Gardner – Making Sense of Cents 

Michelle 2010-ben végzett egy drága amerikai egyetem pénzügy szakán, majd 
2012-ben MBA diplomát szerzett. Ezzel összesen 40.000 USD diákhitelt halmozott 
fel. Nem szerette volna, ha a hitel sokáig nyomasztja, ezért azt tűzte ki célul, hogy 
néhány éven belül visszafizeti a tartozást.  

Ezért radikálisan csökkentette a kiadásait, a jövedelmét pedig növelni szerette 
volna. Először a főállása mellett virtuális asszisztensi munkákat vállalt, majd 
szabadúszó író lett. Végül 2011-ben elindította a makingsenseofcents.com blogot.  

Három éven keresztül minden szabadidejét blogírással töltötte, és affiliate 
marketing, illetve szponzorált tartalmak útján keresett pénzt a blogjából.  Az első 
két évben nem keresett vele sokat, de lassan elkezdett növekedni a blogból 
származó jövedelme. A harmadik évben már képes volt havi 5.000 dollárral 
törleszteni a hitelét, majd 2013-ban egyben kifizette az utolsó 10.000 USD-t is. Így 
rekordidő alatt megszabadult a hiteltől, ami miatt nagy sajtónyilvánosságot is 
kapott.  

A blogján végig dokumentálta, hogy hol tart, és havonta kimutatást tett közzé a 
jövedelme és a hitele alakulásáról. A példája rengeteg embert inspirált arra, hogy 
visszafogják a kiadásaikat, kiegészítsék a jövedelmünket, és hamarabb 
visszafizessék a tartozásaikat.  



Miután a diákhitelt visszafizette, hamarosan otthagyta a főállását, majd a férje is így 
tett. Eladták a házukat, vettek egy lakóautót, és éveken keresztül így utaztak az 
USA-n belül. Néhány évvel később éves szinten már milliós bevétele származott a 
blogból, ahol az affiliate marketing mellett már a saját képzéseiből is jött 
jövedelme.  A lakóautót néhány év múlva jachtra cserélték, most azon élnek, járják 
a világot, miközben tovább írja a blogot. 

Amy Landino – Savvy Sexy Social 

Amy Landino vlog-karrierje úgy kezdődött, hogy utolsóként választották ki 
koszorúslánynak, ezért valami különleges ajándékkal szeretett volna kedveskedni 
a menyasszonynak. Elhatározta, hogy videót készít ajándékba, aminek a készítését 
nagyon élvezte, a vacsora főpróbáján pedig megtapasztalta, hogy mekkora ereje 
van ennek. A menyasszonyon kívül ugyanis sokan megkönnyezték a videót.  

Közben befejezte a politikatudományi tanulmányait, munkát talált egy jogi 
irodánál, és egy ideig nem foglalkozott videózással.  

A főállása mellett viszont vállalkozásoknak kezdett segíteni. Az első ügyfele egy 
táplálkozási magazin volt, ahol a márkaépítés volt a feladata. Ennek kapcsán 2010-
ben elment a BlogWorld rendezvényre Las Vegasba, ahol a legsikeresebb 
bloggerek, podcasterek, vloggerek beszéltek az üzletükről.  

Ez ráébresztette, hogy a személyes brandnek mekkora ereje van, és ehhez a 
videókészítés milyen nagyszerű eszköz. Elindította tehát a saját vlogját Savvy Sexy 
Social néven azzal a céllal, hogy kisvállalkozóknak segítsen megtanulni a 
videókészítést.   

2011-ben még alig volt ügyfele. Mégis feladta a főállását, hogy csak a vlogra tudjon 
fókuszálni. A barátjához költözött, eladta az autóját, és minden kiadást lefaragott, 
amit csak tudott. Az erőfeszítései hamarosan meg is hozták az eredményeket, 
azóta pedig igazi influenszer-karriert futott be a YouTube-on.  

Írt könyvet, több online képzést is készített a videóblogolásról, elindított egy 
második videómarketing-üzletet, és keresett előadó vlog témában.  

Lisa Phillips – Affordable Real Estate 

Lisa Phillips egy kis, felújításra szoruló lakásban élt, amit egy árverésen vásárolt 
korábban. Villamosmérnökként dolgozott, de már másodszorra vált 
munkanélkülivé. Éppen annyi pénze volt, hogy a lakás felújítását nő létére saját 
kezűleg végezze el.   

https://www.youtube.com/user/savvysexysocial


Abban már volt tapasztalata, hogy hogyan lehet saját ingatlant venni kevés 
pénzből. Most pedig megtanulta azt is, hogyan tartson fent egy ingatlant nehéz 
időkben is. Később újabb kis értékű ingatlanokat vásárolt és adott bérbe 
másoknak, így megtanulta azt is, hogy keressen kis értékű ingatlanokkal pénzt.  

A tapasztalatai megosztására blogot indított, amiben másoknak segít, hogyan 
fektessenek be kisebb értékű ingatlanokba, és tegyenek szert így folyamatos 
bevételre.  

2017-ben 250.000 dollárt keresett a blogja (affordablerealestateinvestments.com) 
segítségével, amit egyéni és kiscsoportos coaching-programokkal, digitális 
képzésekkel és a tagsági rendszerével keresett meg.  

Pat Flynn – Smart Passive Income / SPI 

Pat Flynn eredetileg építészmérnök, aki a diplomája megszerzése után egy jó nevű 
építészirodánál kapott munkát. Letette a rettegett LEED mérnöki vizsgát is, ami 
zöld épületek tervezéséhez szükséges kiegészítő végzettség. Nagyszerűen 
kilátásai voltak a jövőt illetően. Rövidesen kinevezték csoportvezetővé, nőttek a 
megtakarításai, megkérte a barátnője kezét. Mindez 2008-ig tartott, amikor egyik 
pillanatról a másikra elvesztette a munkáját.  

Miután ez megtörtént, a barátnője és ő visszaköltöztek a saját szüleikhez, és Pat 
elkezdett a kapcsolatrendszerén keresztül munkát keresni. Vezetés helyett 
vonattal utazott, mert az olcsóbb volt, közben pedig általában zenét hallgatott. 
Amikor megunta a zenehallgatást, elkezdett az interneten keresgélni, és talált egy 
podcast-csatornát, ami az online vállalkozásindításról szólt.  

Itt ráakadt egy olyan interjúra, amiben egy srác arról beszélt, hogyan segít 
másoknak egy projektmanagement-vizsga letételében, és hogyan keres ezzel hat 
számjegyű jövedelmet évente.   

Pat, miközben készült a LEED vizsgára, létrehozott egy weboldalt azzal a céllal, 
hogy a feldolgozhatatlan mennyiségű tananyagot és forrásokat valahogy 
rendszerezze, és bárhonnan elérhetővé tegye saját maga számára. Miután 
meghallgatta ezt a podcast-adást, eszébe jutott a saját weboldala, és hogy valamit 
esetleg kezdhetne vele.  

Beállított a weboldalán egy forgalomkövető bővítményt, és rövidesen azt látta, 
hogy naponta több ezren keresik fel az oldalát, akik a LEED vizsgára készülnek. 
Engedélyezte a hozzászólásokat az oldalán, és ezen keresztül elkezdett az 
emberekkel beszélgetni, válaszolt a vizsgával kapcsolatos kérdéseikre.  



Arról viszont fogalma sem volt, hogy hogyan lehetne a weboldalával pénzt keresni. 
Próbaképpen elhelyezett egy hirdetést az oldalán, és hamarosan meg is érkezett 
az első, egydolláros jövedelme.  

Ezen felbátorodva befizetett egy mastermind csoportba, ahol azt a tanácsot kapta, 
hogy készítsen egy e-könyvet, és rakja ki az oldalára. Azt sem tudta, hogy mi az az 
e-könyv, de kiderítette, és másfél hónapon keresztül éjjel nappal a könyvön 
dolgozott, majd kirakta az oldalára.  Hamarosan befutottak az első eladások, a 
bevételei pedig elkezdtek növekedni. A weboldalába korábban befektetett munka 
kifizetődött.  

Közben az olvasói elkezdték kérdezgetni, hogy hozta létre a weboldalát. 
Visszaemlékezett, hogy amikor a weboldalát készítette, és próbált rájönni, hogyan 
keressen belőle pénzt, milyen nagy szüksége lett volna valakire, aki őszintén 
válaszol a kérdéseire. Helyette főleg olyan gurukkal találkozott, akiknél azt érezte, 
csak a pénzét akarják.  

Ezért elindította el a smartpassiveincome.com oldalt azzal a céllal, hogy 
megmutassa, mit és hogyan csinált. Elhatározta, hogy szinte mindent máshogy 
fog csinálni, mint amit a guruktól látott. Transzparensen és őszintén beszélt a 
sikereiről, de a kudarcairól is. 

A blog mellett 2009-ben elindította a YouTube-csatornáját, 2010-ben pedig a 
podcast-csatornáját. A jövedelme elsősorban affiliate marketingből, illetve saját 
képzésekből származik. Ma már egy komoly csapat áll mögötte. 2017-ben 2,1 millió 
dollár volt az éves bevétele, azóta nem publikálja a jövedelmét.  

Kárpáti Boglárka és Losonczi János - Otthonfa 

Kárpáti Boglárka azért hagyta ott a munkahelyét, mert ott már nagyon 
boldogtalanul érezte magát. Elfogyott a lelkesedése. Úgy érezte, hogy a 
kreativitása, a képességei nem tudnak szabadon szárnyalni, mivel folyamatosan 
mások elvárásaihoz kell igazodnia. 

Ezért hálózatépítésbe kezdett, ahol azt vette észre, hogy nem az eredmények 
hajtják, hanem az, hogy akikkel kapcsolatba kerül, azok jobban és boldogabban 
érezzék magukat. A beszélgetések sokkal mélyebbé és személyesebbé váltak, az 
életükről, problémáikról, lehetőségeikről beszélgetett velük. Rájött, hogy az 
önismeret-téma lelkesíti a leginkább, ennek a segítségével tudja a legjobb 
megoldásokat adni az emberek problémáira, így tud segíteni neki elindulni a saját, 
boldogabb útjukon.  

  



Ebben az időszakban komoly tüdőproblémával került kórházba, ahol az 
eredmények láttán az orvosok is csodálkoztak azon, hogy él. A kórházban töltött 
egyik lázálmokkal teli éjszaka során jöttek gondolatai célokról, egyéni küldetésről 
és önismeretről. Másnaptól a vizsgálati eredményei drasztikusan javulni kezdtek. 

Otthagyta a hálózatépítést, és önkéntes beszélgetéseket kezdett szervezni 
emberekkel.  

Tudta, hogy ezt akarja csinálni, ebből szeretne megélni, de fogalma sem volt, 
hogyan kezdjen neki egy saját vállalkozásnak. Ekkor ismerte meg Losonczi Jánost, 
Losit, aki marketinggel foglalkozott.  

A jó munkakapcsolat végül párkapcsolattal és összeköltözéssel folytatódott. 
Viszont bevételük még alig volt. 

Munkásszállókon, mély és tartalmas beszélgetésekkel töltötték az éjszakákat, és 
törekedtek rá, hogy rendezzék az életüket. Az egyik ilyen beszélgetés során Losi 
dobta fel az ötletet: „Bogi! Olyan jó gondolataid vannak. Nem akarsz blogot írni?”. 

A következő három napra – minden fillért összeszedve – a Corvinus Egyetem 
kollégiumába költöztek át a munkásszállóról, mert ott jobb volt a net. Itt Losi 
összerakhatta az OtthonFa Önismeret Blog első verzióját, és közösen elkezdték 
építeni az OtthonFa Önismereti Univerzumot, blogot (otthonfa.hu).  

Bogi először csak személyes beszélgetéseket vállalt, mert azt hitte, csak abban jó. 
Majd sorra jöttek az ötletek, a lehetőségek. Elkezdtek csoportos tréningeket tartani, 
majd nagyobb rendezvényeket szerveztek, végül az online tréningek következtek.  

Elindították az OtthonFa Önismereti Clubot is, amely előfizetési díjért cserébe 
önismereti tudástárral és a közösség támogatásával segíti az életüket rendezni 
vágyókat. Majd megjelent Bogi első nyomtatott könyve is. Egyre bátrabb lett, egyre 
jobban bízott önmagában, mert megértette, hogy nem kell rögtön készenállni 
mindenre az első lépés előtt. 

Mára több száz értékes blogbejegyzéssel, több tucatnyi hasznos YouTube- 
videóval, ingyenes e-bookokkal és önismereti tréninggel segítik az önmagukból 
maximumot kihozni vágyó önfejlesztőket. 

Nem vágynak nagy vállalkozásra, helyette sokkal inkább olyanra, ami kiszolgálja az 
életüket, és amivel értéket adhatnak a világnak.  

  



Mengyán Eszter – Holy Duck! 

Mengyán Eszter újságíróként dolgozott tíz évig különböző női online 
magazinoknál. Sok cikket írt a kötelező trendekről, arról, hogy mit kell felvenni, 
milyen színek a divatosak, sok magyar tervezővel interjúzott. De az, hogy mennyire 
környezetterhelő a divatipar működése, valahogy kimaradt az írásaiból.   

Egy témakeresés kapcsán találkozott a fenntartható divat témájával. Megnézett 
egy dokumentumfilmet, aminek a hatására azt érezte, hogy onnantól kezdve 
teljesen másképp szeretne beszélni az öltözködésről, és arra szeretne ösztönözni 
mindenkit, hogy legyen itt is tudatosabb.  

Ezért 2016-ban elindította a Holy Duck! blogot (holyduck.hu), ami a fenntartható 
divatról és a tudatosabb öltözködésről, vásárlásról szól. Azt érezte, hogy annyira sok 
az információ, annyira izgalmas maga a téma, és egyébként sok szempontból 
sokkoló is, hogy szeretett volna egy külön felületet dedikálni ennek a témának.  

Számára ez egy igazi szerelemprojekt volt az első pillanattól. Az blog indulásánál 
volt egy nyolcórás főszerkesztői állása egy kisebb női magazinnál, a hétvégéit és a 
szabadidejét pedig a blogírással töltötte.  

2017-ben találkozott a tudatos öltözködés kapcsán a szín- és stílustanácsadás 
testalkat-tanácsadás részével. Ő akkoriban egyáltalán nem vásárolt magának 
ruhát, de ez a képzés annyira hatott rá, hogy azt érezte, szeretné átadni a tudását 
másoknak. Elvégezett egy szín- és stílustanácsadás kurzust is, és 2018-ban a 
főállása mellett már színtanácsadást is vállalt. 

2019-ben egyre több előadásra kérték fel a fenntartható divat témában. Mára 
keresett előadó, akit elsősorban nagyvállalatok, bankok kérnek fel előadónak, sőt, 
volt TEDx-előadó is. Jövedelme a színtanácsadás és környezettudatos ruhatár 
tanácsadásból, fizetett előadásokból származik, de gyakran kap felkérést cikkírásra. 
Több márkával van szponzori megállapodása, sőt, volt egy budapesti 
plakátkampány arca is. A tervei között szerepel egy e-könyv megírása, illetve online 
kurzusok létrehozása is.  

Mikos Ákos – Showcast Media 

Mikos Ákos tizenegy évig azt csinálta, ami egyfajta gyerekkori álma volt: rádiózott. 
Azért lépett ki ebből az életformából, mert egyszerűen mást akart csinálni. Irodai 
munkát vállalt, ami nem jött be neki. A munkaköre sok szorongást okozott neki, 
ahonnan egy valami jelentett számára menekvést: elkezdett blogot írni.   



A nyolc órás irodai munka mellett elkezdte egy cég blogját is vezetni 
mellékállásban, ami hamarosan a főállása lett. A céges blogolásnak köszönhetően 
sok projektet kipróbálhatott, számos sikert és kudarcot megtapasztalt.  

A sok kalandozás gyümölcse vezetett el élete fordulópontjához. Minden, amit a 
blogolásból és a rádiózásból megtanult, szinte természetesen öltött testet egy új, 
egyre nagyobb figyelmet kapó területen: a podcastekben.  

Az első podcast-csatornája a sorozatokról szólt. Ennek kapcsán magáról a 
sorozatnézésről, annak szociológiai, pszichológiai vonatkozásairól készített egy 
szériát. Az első megbízója, akinek podcastet készített, az interjúalanyai közül került 
ki. Ezután több műsorvezetői munkára is felkérést kapott – színpadon, 
rendezvényeken vezetett le eseményeket.  

Egyre inkább érezte, hogy a podcast a hivatása. A nagy ugrás akkor következett be, 
amikor megismerkedett Tóth-Czere Péterrel. Először létrehozta a Magyar 
Podcasterek Facebook csoportot, majd Péterrel együtt megalapították a Showcast 
Media podcast-ügynökséget (showcast.tech), ahol cégeknek és hirdetőknek 
segítenek a podcastben rejlő üzleti lehetőségek kihasználásában. Ákos számára a 
podcast elsősorban a szabadság, az önkifejezés lehetősége, ami végtelen örömmel 
tölti el minden nap.  

6. FEJEZET Hogyan indulj el? 

Izgalmas volt, amit eddig olvastál? Csak bátorítani tudlak, hogy csatlakozz hozzánk 
a taposómalomból kivezető úton, és kezdd el te is felépíteni a közönséged, illetve 
azt az életet, amire vágysz!  

A könyv utolsó részében térjünk is át az elindulás gyakorlati részére!  

6.1 Az első lépések 

Kezdjük rögtön egy jó tanáccsal:  

A könyvből eddig nagy vonalakban megismerhetted azt a kitaposott utat, bevált 
stratégiát, amivel nemcsak értéket adhatsz másoknak, hanem elérheted az álom-
életstílusodat is. Az út során több nagyobb mérföldkő vár majd rád, és minden 
mérföldkőig sok apró lépéssel juthatsz el.  

Vannak, akik az elsőtől az utolsóig minden kis lépést előre szeretnének látni, 
mielőtt elindulnának. Mivel ez nem lehetséges, ezért soha nem is indulnak el.  

Kérlek, te ne ess bele ebbe a hibába!  



Érdemes nagy vonalakban érteni a folyamatot, a stratégia lényegét, de 
részleteiben mindig csak a következő egy-két lépést kell értened, és csak erre 
szabad koncentrálnod. Az elinduláshoz tehát elég, ha az első néhány lépésre 
fókuszálsz.  

Ezért most azokban a legfontosabb első kérdésekben szeretnék segíteni neked, 
amit még feltétlenül érdemes átgondolnod az elindulásod előtt.  

Nézd meg a könyvhöz tartozó ingyenes videókurzust, ahol még több 
segítséget találsz az első lépésekhez: 

viszlattaposomalom-kepzesek.hu/konyv-kurzus 

1. lépés: Gondold át a MIÉRT-ed! 

Sok képzést találhatsz arról, hogy HOGYAN építs fel egy vállalkozást, de arról, hogy 
MIÉRT, sokkal kevesebbet. Pedig a miérted, a víziód átgondolása az elindulásod 
előtt legalább olyan fontos, ha nem fontosabb. 

A vízió ugyanis a nagy kép. Arról szól, hogy ki szeretnél lenni, mit szeretnél elérni, 
milyen célokat szeretnél megvalósítani, milyen változást szeretnél kiváltani.  

Ez a vízió a MIÉRT-ed, ez ad választ a nagy képpel kapcsolatos kérdésekre, a rövid 
és hosszú távú céljaidra.  

 Milyen életet szeretnél élni tíz, húsz, harminc, ötven év múlva? 

 Milyen emberekkel szeretnéd körülvenni magad?  

 Mik a legnagyobb célok, amit szeretnél elérni, megvalósítani, és ami 
büszkeséggel és elégedettséggel töltene el? 

 Hogyan járulhatnál hozzá egy jobb világhoz? 

 Hogyan szeretnéd, ha majd rád emlékeznének az emberek?  

A MIÉRT-ed meghatározásához először is gondold át, hogy számodra mik az igazán 
fontos dolgok, értékek az életben. Ezekre a területekre gondolj: 

 Egészség 

 Készségek, szakértelem 

 Család, kapcsolatok 

 Idő 

https://www.viszlattaposomalom-kepzesek.hu/konyv-kurzus/


 Anyagiak 

 Élmények 

 Elégedettség, boldogság 

Gondolod át, hogy mit szeretnél elérni ezeken a területeken!  

A céljaid között lesznek olyanok, amit meg szeretnél csinálni, vagy amit el 
szeretnél érni, és lesznek olyanok, amire szükséged lesz ahhoz, hogy ezeket meg 
tudd valósítani.  

Ilyen például a pénz.  

A pénz önmagában nem sokat ér, de nélkülözhetetlen eszköz ahhoz, hogy elérd a 
céljaidat – legyen az akár több idő és élmény a családoddal, utazás a világ izgalmas 
helyeire, vagy akár az, hogy hozzá szeretnél járulni egy sokakat érintő társadalmi 
probléma, kérdés tudatosításához, megoldásához, egy jobb világhoz.  

A pénzt tehát nem hagyhatjuk ki a tervezésből, mert kevés olyan cél létezik, amit 
pénz nélkül meg tudnánk valósítani.  

Csak a pénz miatt vállalkozni hosszú távon viszont nem hoz eredményeket. Egy 
vállalkozás felépítéséhez ugyanis mélyebb okokra, szenvedélyre, elhivatottságra 
van szükség. Ha nincs meg ez a mélyebb okod, a MIÉRT-ed, akkor az első 
nehézségek esetén jó eséllyel fel fogod adni. Ha viszont van határozott célod, 
küldetésed, víziód, ez lesz az, ami ilyenkor is tovább hajt.  

Ahogy láttuk a példákból, többeket is az inspirált a vállalkozásuk elindítására, hogy 
nem találták meg azt a terméket, amit saját maguk kerestek, ezért szenvedélyesen 
elkezdtek dolgozni a hiány megszüntetésén. Vagy égető vágyat éreztek, hogy a 
tapasztalataik megosztásával másoknak is segítsenek, vagy arra, hogy a tudásuk 
megosztásával hozzájáruljanak egy jobb, élhetőbb, boldogabb világhoz.  

Garry Vaynerchuk szerint három dolog jellemzi azokat, akik pozitív változást 
hoznak mások életébe egy online vállalkozáson keresztül, és akik anyagilag is 
sikereket érnek el: 

 elkötelezettség mások szolgálatára 

 a vágy, hogy értéket hozzanak létre 

 a tanítás szeretete 



2. lépés: Találd meg a NAGY ötleted! 

Gyakran hallani, hogy kövesd a szenvedélyed, a többi pedig jön magától.  

A szenvedélyed valóban fontos, mert segít kitartani, amikor nehéz időket élsz. 
Viszont a szenvedély nem feltétlenül teremt üzleti lehetőséget. 

Korábban beszéltünk arról, hogy mi, vállalkozók valójában problémamegoldók 
vagyunk: azzal keresünk pénzt, hogy segítünk mások problémáinak a 
megoldásában egy terméken, szolgáltatáson, közösség létrehozásán keresztül.  

A jó vállalkozási ötlethez tehát a szenvedélyen kívül az is szükséges, hogy képes 
legyél létrehozni a legjobb megoldást a célközönséged problémájára. A NAGY 
Ötleteket valójában ott találod, ahol a szenvedélyed találkozik a készségeiddel, a 
szakértelmeddel, a tapasztalataiddal.  

Sokan azt gondolják, hogy létezik egy lista kész ötletekkel, és egy ilyen listából 
érdemes választani. Ez viszont nem jó módszer a nagy ötletünk kiválasztásához. 
Ami ugyanis jó lehetőség valakinek, az nem biztos, hogy jó lehetőség egy másik 
ember számára is.  

Ahogy az előző példákból is láttuk, nekünk máshol és máshogy érdemes az 
ölteteket keresnünk. A hely pedig, ahol a nagy ötletekre rátalálhatunk, nem más, 
mint a saját életünk és a tapasztalataink.  

Amikor tehát a NAGY ötletünket keressük, kész lista helyett kérdéseket érdemes 
feltenni magunknak: 

 Milyen problémák megoldásában tudnál segíteni másoknak?  

 Mi az a kihívás, amin te már sikeresen keresztülmentél? Minek a 
megoldásán dolgozol éppen?  

 Milyen témával kapcsolatban tudnál másoknak támogatást, inspirációt 
adni? Milyen témáért élsz-halsz szenvedélyesen?  

A személyes tapasztalatok és lelkesedés értéke felbecsülhetetlen, amikor a NAGY 
ötletedet keresed.  

Attól függően, hogyan találtak rá a vállalkozók a NAGY ötletükre, öt fő utat 
különböztethetünk meg. Ismerd meg ezeket az utakat egy-két példával együtt, 
majd nézz körül a saját életedben! 

Tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket, és könnyen ráakadhatsz lehetséges 
témákra, és a NAGY ötletedre:  



1. Van olyan téma vagy ügy, amiért szenvedélyesen lelkesedsz, vagy ami 
ellen elkötelezetten harcolnál?    

Példa: Holy Duck! 

Korábban már megismerhetted Mengyán Eszter történetét, aki sok éven keresztül 
a legújabb divattrendekről írt újságíróként. Miután szembesült a divat 
környezetkárosító hatásaival, szenvedélyesen elkezdett foglalkozni a fenntartható 
divat és vásárlás témával. Célja, hogy az emberek tudatosabbá váljanak a 
vásárlásaik és öltözködésük során.  

Példa: Bee Friendly Now 

Kristi Kennedy ötgyermekes egyedülálló anyuka, aki minden gyermekénél 
megtapasztalta az iskolai zaklatást. Egy alkalommal, amikor az egyik, súlyosan 
autista gyermekét érte zaklatás, úgy döntött, nem hagyja tovább szó nélkül, hogy 
a saját vagy bárki gyerekét bántsák. Létrehozott egy megelőzési programot, amely 
tíz év elteltével az egész USA-t behálózó, éves programmá nőtte ki magát. 

2. Milyen témához értesz? Miben vagy jó? 

Milyen értékes tudásod, szakmai tapasztalatod van, amivel másoknak segíteni 
tudsz? Miben vagy jó, amiben gyakran kérik a segítségedet az ismerőseid? 

Példa:  Engaged Wedding Planner Academy  

Valerie Pritt családanya, aki nagy tapasztalattal rendelkezik esküvőszervezés 
területén. Leendő esküvőszervezőknek tanítja a saját tapasztalatai szerint bevált 
módszert, amivel sikeres esküvőszervező-vállalkozást tudnak építeni.  

Példa:  Abby Lawson 

Abby Lawson különleges készsége a rendezés és rendszerezés. A weboldala a 
rendről illetve a rendszerezésről szól. Többek között letölthető tervezőkkel segít az 
embereknek nagyobb rendet teremteni az életükben. Oldalán a heti-havi 
tervezőktől kezdve a karácsonyi tervezőkön át az online képzésekig sok mindent 
találni.  

Példa: Work Week Lunch 

Talia Koren naponta otthon készítette el az ebédet, amit másnap a munkahelyén 
fogyasztott el. A munkatársai sokat faggatták, honnan van ideje ilyen finom 
ebédeket készíteni. Ezek a kérdések motiválták az oldala létrehozására. A 
vállalkozásával elfoglalt munkavállalóknak segít abban, hogy olyan ebédet 
tudjanak magukkal vinni a munkahelyükre, amit örömmel fogyasztanak el, és ami 
egészséges is. Előfizetési rendszerrel keres pénzt.  

https://bee-friendly-family.teachable.com/
https://engagedweddingplanneracademy.com/
https://justagirlandherblog.com/
https://workweeklunch.com/


3. Milyen hobbid van, amivel szívesen foglalkoznál többet? 

Ha van olyan hobbid, ami másokat is érdekel, te pedig segíteni tudsz nekik abban, 
hogy jobbá váljanak benne, vagy egy hasonló érdeklődési körű közösség tagjai 
lehessenek, ez is jó téma lehet.  

Példa: Learning Herbs 

John Gallagher és felesége hobbi-gyógynövénytermesztők. A weboldalukat 
eredetileg az érdeklődési körük miatt hozták létre, ami mára sikeres online 
vállalkozássá nőtte ki magát. Online képzésekkel, kezdőkészlet és könyv 
értékesítésével keresnek pénzt.  

Példa:  Pilótaszemmel 

Gere Tamás hobbipilóta, akit a repülés iránti szenvedélye ösztönzött az oldala 
létrehozására. Azoknak segít az oldalán keresztül, akik szeretnék megcsinálni a 
hobbipilóta képzést, de elakadtak valahol.  Két könyvet írt, ezen kívül 
rendezvényekkel, affiliate marketinggel, saját képzéssel és klubtagsági rendszerrel 
keres pénzt.  

4. Milyen nagy problémát oldottál már meg a saját életedben? Milyen 
álmodat váltottad valóra? 

Ha már végigmentél egy úton, amin mások még csak most indulnak el, a 
tapasztalataid nagyon értékesek lehetnek a számukra. Sőt, még arra sincs szükség, 
hogy már túl legyél a feladat megoldásán. Az is nagyon jó elindulási ötlet, ha a célod 
felé vezető úton a fejlődésedet, a megszerzett tapasztalataidat mutatod meg 
másoknak.  

Példa: Sleep Sense 

Dana Obleman újdonsült anyuka volt, aki a kisbabája miatt rendszeresen 
éjszakázott. A kialvatlanság már hallucinációkat okozott nála és az összes 
családtagnál. Miután megtalálta erre a problémára megoldást, a férjével 
létrehozták a Sleep Sense programot, ami a többi kialvatlan szülőnek segít a 
megoldásában. E-könyv, online képzések, konzultáció útján keres pénzt az 
interneten.  

Példa: HalfSizeMe 

Heather Robertson súlya gyermekei születése után 141 kg lett, és csak sokadik 
próbálkozásra, öt év alatt sikerült 77 kg-ra visszafogynia. Saját fogyásának története 
és tapasztalatai motiválták egy podcast-csatorna elindítására. A podcast-en túl 
online képzésekkel és egy klubtagsági rendszerrel segít azoknak, akik hozzá 

https://learningherbs.com/
https://pilotaszemmel.hu/
https://sleepsense.net/
https://www.halfsizeme.com/


hasonlóan nagy súlyfeleslegtől szeretnének megszabadulni. Coaching útján és a 
tagsági rendszerén keresztül keres pénzt.   

Példa: Living Well Spending Less 

Ruth Soukup költési szokásai 2010-ben annyira kicsúsztak a kezéből, hogy már a 
házassága is veszélybe került. Szüksége volt valamire, ami elszámoltathatóvá teszi, 
ezért kezdett költségvetést vezetni blog formájában. A blogon először a saját 
haladását mutatta be. Miután sikeresen megoldotta a problémát a saját életében, 
más nőknek is szeretett volna segíteni jobban kontrollálni az életüket és 
pénzügyeiket. 

5. Mi az, ami jó lenne, ha létezne, de nem létezik? Mi az a probléma, 
amire jelenleg nincs elég jó megoldás? 

Nap, mint nap találkozhatunk olyan problémákkal a saját életünkben, amire nem 
találunk megoldást, vagy elég jó megoldást. Minden, ami a mi életünkben 
frusztráló, amiben csalódtunk, vagy amivel elégedetlenek vagyunk, jó eséllyel 
másoknak is gondot okoz. Egy ilyen tapasztalat akár egy NAGY ötlet kiindulópontja 
is lehet.  

Példa: WebinarNinja 

Emlékszel még Omar és Nicole történetére? Nem találtak megoldást, amivel a 
webinár-előkészítés folyamatát egyszerűsíthették volna, ezért a saját munkájuk 
megkönnyítésére létrehoztak egy bővítményt. Közben felfedezték, hogy mások 
ugyanezzel a problémával küzdenek, így kifejlesztettek a probléma megoldására 
egy profi megoldást.  

Példa: Coder Campus 

Trevor Page tízévesen szeretett volna leprogramozni egy saját játékot. Vett egy 
programozóknak szóló tankönyvet, ami érhetetlen volt számára, és nagy csalódást 
okozott neki. Szerencsére nem adta fel. Szoftvermérnök lett, de később sem talált 
egyszerű és közérthető képzést kezdő programozóknak. A gyerekkori élménye 
inspirálta, hogy kezdő programozóknak létrehozzon egy olyan online képzési 
rendszert, amivel akár egy tízéves is könnyen meg tud tanulni programozni.  

 

3. lépés: Határozd meg a réspiacod! 

Ha kiválasztottad a témád, vagy a problémát, amivel foglalkozni szeretnél, van még 
egy fontos feladatod: határozd meg, pontosan kihez szeretnél beszélni, vagy kinek 
szeretnél segíteni.  

https://www.livingwellspendingless.com/
https://www.coderscampus.com/


Ez az egész online vállalkozás alfája és omegája.  

Az internet ugyanis teljesen megváltoztatta, hogyan kommunikálhatunk 
emberekkel. A tömegmédia (TV, rádió) ugyanis a nagy piacokra fókuszál, és ezeken 
a csatornákon keresztül nagyon nehéz kisebb csoportokat megszólítani.  

Az internet viszont pont ellentétesen működik: rajta keresztül nagyszerűen meg 
tudunk szólítani kisebb csoportokat: olyan embereket, akiknek hasonlóak a 
problémáik, céljaik, a világnézetük, vagy akik hasonlóan töltik a szabadidejüket. 
Gondoljunk például arra a számtalan Facebook-csoportra, ami egy-egy cél, 
érdeklődési kör köré jött létre. Futók, fotósok, kisgyerekes anyukák, vállalkozó 
anyukák, vidékre költözők, utazók, diszlexiával küzdők, lótulajdonosok – csak hogy 
egy pár ötletet említsek.  

Egy-egy csoporton keresztül nagyon hasonló embereket találsz, de akár 
személyes üzenetet is küldhetsz egy másik csoporttagnak. A közösségi média 
korában tehát személyre szabhatod az üzeneteidet.  

Ahhoz, hogy jövedelmező online vállalkozást építsünk, nincs tömegekre 
szükségünk. Egy néhány ezer fős elkötelezett közönséggel már rendszeres 
jövedelmet lehet létrehozni. Az elinduláshoz nincs szükség bonyolult üzleti tervre 
sem.  

Amire viszont szükséged lesz, az az, hogy tudd, pontosan kit szeretnél elérni, és 
hogyan szólítsd meg. Minél jobban meg tudod határozni, hogy kiknek szeretnél 
segíteni, annál pontosabban meg tudod fogalmazni üzeneteidet, és ezek annál 
jobban célba fognak érni. Ehhez meg kell határoznunk, hogy kikből áll az ideális 
közönségünk. 

Egy példa segít jobban megérteni, hogy mire gondolok.  

Mondjuk, hogy olyan embereknek szeretnél segíteni, akik fogyni szeretnének. 
Csábító lehet a gondolat, hogy mindenkinek segíteni akarj, aki bármilyen célból 
fogyna, hiszen akkor sokkal több lehetőséged van üzletileg, mintha szűkítenéd a 
célközönségedet.  

A fogyókúra-piac viszont óriási. Ha megnézed, hogy ki és miért szeretne fogyni, sok 
különböző igénnyel, problémával, élethelyzettel találkozhatsz.  

Ezért ahelyett, hogy bárkinek próbálnál segíteni, érdemes olyan kisebb 
csoportokat (réspiacokat) keresni, akik hasonló helyzetben vannak, és hasonlóak 
az igényeik.  

Két példa réspiacokra, ahol nagyon más a cél és a fogyás mögötti motiváció: 



 Segíthetsz például azoknak a nőknek, akik jelentős súlyfelesleggel 
küzdenek, és a súlyukat a felére szeretnék csökkenteni.  

 Vagy segíthetsz például azoknak, akik az utolsó néhány kilójuktól 
szeretnének megszabadulni, ami megakadályozza őket, hogy a gyönyörű, 
szálkás izmaik látszódjanak.  

Könnyen belátható, hogy bár mindkét csoport fogyni szeretne, a két csoport 
teljesen más helyzetben van, különböznek a vágyaik, a problémáik, ezért máshogy 
tudod őket megszólítani is.  

Aki mindenkinek szeretne segíteni, valójában senkinek nem fog tudni 
kiemelkedő megoldást nyújtani. 

A legtöbb vállalkozó már itt elrontja az elindulásnál, és a későbbi problémák nagy 
része ebből ered. Ez azért van, mert a vállalkozók általában nagyon félnek bárkit 
kizárni a célközönségükből, és félnek egy kisebb réspiacra fókuszálni.  

Ezért nincs határozott üzenetük, és valójában senkihez nem jutnak el. 

Az ideális célközönség meghatározása tehát az egyik legfontosabb vállalkozói 
döntés.   

Nem biztos, hogy ezt azonnal meg tudod határozni. Érdemes azzal indulni, amink 
van, és folyamatosan pontosítani az ideális közönségünket, ahogy egyre jobban 
megismerjük őket és az igényeket.  

Fogalmad sincs, hogy ki lehetne az ideális közönséged?  

Semmi gond. Célozd meg saját magad!  

Válassz olyan célközönséget, aminek te is tagja vagy, vagy tagja voltál.  

Ez a legegyszerűbb módszer az elindulásnál. A hozzád hasonló emberek vágyait és 
problémáit ugyanis jobban fogod érteni, mint bárki más. Én pont ezt csináltam, 
amikor elindítottam a Viszlát Taposómalom blogot.  

  



4. lépés: Válaszd ki a platformodat! 

A platform az a csatorna, amin keresztül eljuttatod az üzeneteidet a 
közönségedhez.  

Ha kiválasztottad a témádat, meghatároztad, hogy kihez szeretnél beszélni, a 
következő lépés annak az eldöntése, hogy milyen csatornán és milyen formában 
szeretnéd a tartalmaidat eljuttatni a közönséged tagjaihoz.  

 A három fő platform, ami közül választhatsz az írott, az audió (hang) vagy a videó.  

Blog 

A blog, mint az internetes kommunikáció írásos formája, régóta velünk van.  

Blogot indíthatsz un. blogplatformokon, mint pl. a blog.hu vagy az angol nyelvű 
Reddit. Ha a céljaid között szerepel viszont a jövedelemszerzés is, akkor egy saját 
weboldalon futó blogot érdemes indítanod, ahol az oldalad és a funkciók 
rugalmasan növekedhetnek az üzleteddel együtt.  

A blog nagy előnye, hogy az írott tartalom könnyen megosztható, és sokan előnybe 
részesítik az írott tartalmakat a többi formával szemben. Tartalomgyártás 
szempontjából előny, hogy az írás az audió vagy videó műfajnál kevésbé 
időigényes, és sokkal könnyebb a szerkesztési és utómunka. Emiatt sokkal kisebb 
technikai tudást igényel.  

Hátránya, hogy egy elkészült írott tartalmat nehezebb más platformokon is 
megjelenteni, illetve vannak olyan emberek, akiket írott anyagokkal nem tudunk 
elérni, mivel nem szívesen olvasnak.  

A könnyű elindulási lehetőség egyben hátrány is: mivel az elinduláshoz minimális 
feltételek szükségesek. Szinte bárki könnyen indíthat blogot, a sok blog létezik 
szinte bármelyik témában. Ugyanakkor sok átlagos minőségű blog közül könnyű 
kitűnni egy kiemelkedő minőségű bloggal. Emiatt a magyar piacon bőven van 
még lehetőség blogindításra. 

Aki más platformon kommunikál a közönségével, általában azok is használnak 
írásos kommunikációt – pl. az e-mail-feliratkozóikkal, vagy a közösségi média 
felületeken írásban kommunikálnak.  

  



Podcast 

A podcast az internetes kommunikáció hangalapú formája.  

Nevezik audióblognak is, és itt egyszerűen arról van szó, hogy írott 
blogbejegyzések helyett hangfelvétel formájában teszed közzé a bejegyzéseidet 
rendszeres időközönként.  

A podcast műfaj legfőbb előnye bármelyik más műfajhoz képest, hogy a hallgató 
nincs helyhez kötve. A hangfájlt a hallgatók egyszerűen letölthetik a 
mobiltelefonjukra, és más tevékenységek közben is hallgathatják.  Így sokan, 
akiknek egyébként nem lenne idejük rendszeresen ingyenes tartalmakat 
fogyasztani, kutyasétáltatás vagy autóvezetés közben, konditeremben, futás, vagy 
akár mosogatás közben képezhetik magukat, vagy szórakozhatnak a podcast-nek 
köszönhetően. Ezzel, az elvesztegetettnek tűnő holtidők hasznos tanulási idővé 
alakíthatóak.  

Nagy előnye még, hogy egy igazi bensőséges kapcsolat alakul ki a hallgató és a 
podcaster között az emberi hang hatására.  

Hátránya, hogy vizuális információk átadásához nem elég a hang, illetve vannak 
emberek, akik nem szeretik az audió tartalmakat. A bloghoz képest nehezebb 
elindulni egy podcast-csatornával, mivel kicsit több technikai feltétele van, de ezek 
gyorsan megtanulhatóak. A magyar piacon a podcast műfaj áttörés előtt áll, tehát 
bőven van még hely minőségi csatornák előtt.  

 Videó 

Az emberek általában nagyon szeretik a vizuális, mozgókép-tartalmakat, ezért a 
videó egy nagyszerű kommunikációs platform.   

A videós tartalom egyik legnagyobb előnye, hogy könnyen átalakítható például 
podcast-adássá, a leiratát pedig közzéteheted írott bejegyzésként. A videó 
rövidebb részleteit pedig könnyen megoszthatod a közösségi médiában.  

Hátránya, hogy egy videó megnézése nagyobb fókuszt igényel a néző részéről, 
mint pl. egy podcast meghallgatása, mivel más tevékenység közben nehéz videót 
nézni.  

Gyártási szempontból hátránya még, hogy egy videó elkészítése szintén nagyobb 
előkészületeket igényel: figyelni kell a világításra, a megjelenésre stb. Ezért egy 
profi videó elkészítése idő- és költségigényes. Ennek ellenére ma már egy 
mobiltelefonnal is képes bárki elindítani egy videócsatornát, ezért ez a platform is 
könnyen telítődik.  



Mindhárom műfajnak megvannak az előnyei és hátrányai, viszont a döntésnél két 
dolgot érdemes figyelembe venni: 

 te milyen módon kommunikálsz a legszívesebben 

 az ideális közönséged milyen formában fogad tőled legszívesebben 
tartalmakat 

Érdemes tehát újra átgondolni, hogy pontosan kit szeretnél elérni, és ők mikor és 
milyen műfajban fogyasztanak tartalmakat a legszívesebben.  

Ha a célközönséged tagjai például reggelente ingáznak a munkába, ez jó podcast- 
hallgatási időszak lehet számukra. A fiatalokat egyre nehezebb írott tartalommal 
elérni, helyette szívesen néznek videókat. Ha a célközönséged szakemberekből áll, 
akkor lehet, hogy hozzájuk viszont az írott tartalom passzol a leginkább.  

Az én tapasztalatom és véleményem, hogy a leggyorsabban egy bloggal lehet 
elindulni. Ugyanakkor, ha a te személyiségedhez illetve a célközönségedhez 
jobban illeszkedik a podcast vagy vlog, indulj el bátran bármelyiken keresztül! 

A lényeg: válassz ki egy platformot, kötelezd el magad mellette hosszú távra, és 
indulj el! 

Nézd meg a könyvhöz tartozó ingyenes videókurzust, ahol még több 
segítséget találsz az első lépésekhez: 

viszlattaposomalom-kepzesek.hu/konyv-kurzus 

 

6. 2 Ne csináld egyedül! 

A végére hagytam az egyik legfontosabb kérdést.  

Egy vállalkozást elindítása és felépítése nagyszerű és élvezetes folyamat. Sok 
sikert át fogsz élni, sok hibát elkövetsz majd, és rengeteget tanulsz majd közben. 

Biztos vagyok benne, hogy egyedül is képes vagy megbirkózni a kihívásokkal.  

Egyedül viszont sokkal nehezebb, és tovább tart.  

Sok ugyanis a buktató, különösen, ha még soha nem építettél korábban 
vállalkozást az interneten. Sok feladat vár rád, ami miatt úgy érezheted, 
lendületesen dolgozol. Az igazság viszont az, hogy könnyű állandóan elfoglaltnak 
lenni, és közben mégsem haladni.  

https://www.viszlattaposomalom-kepzesek.hu/konyv-kurzus/


Sokan ösztönösen próbálják kitalálni a lépéseket, mert azt gondolják, hogy 
rengeteg mindent tudnak, és mert úgy tűnik logikusnak. Én is pont így indultam, 
majd hat hónap vergődés után jöttem rá, hogy nagyjából egy helyben topogok.  

Ekkor találtam rá egy jól követhető stratégiára, amit elkezdtem követni, és láss 
csodát: szinte azonnal elkezdett növekedni az üzletem.  

„Kemény munka nélkül a legjobb stratégia is csak álom marad. Jó stratégia 
nélkül viszont a kemény munka rémálommá válik.” John Lee Dumas 

Az online vállalkozás teljesen más műfaj, bármit csináltál is előtte.  

Sok a buktató, amit viszont könnyen elkerülhetsz, ha a megfelelő lépéseket 
követed. És ki kell, hogy ábrándítsalak:  

Csak ingyenes tartalmak segítségével nehezen fogsz boldogulni.  

Ezek nagyszerűek arra, hogy inspiráld magad, alakítsd a szemléleted, egy-egy 
kérdésre gyorsan választ kapj, de az ingyenes anyagokkal nagyon nehéz 
végigmenni a pénzügyi szabadsághoz vezető úton.  

A sikerhez ugyanis szükséged lesz egy bevált stratégiára, a pontos lépésekre, 
amivel a blogindításból eljuthatsz a fizető ügyfelekig és a befektetett idődtől 
függetlenül is működő vállalkozásig.  

A legjobb, amit tehetsz, hogy felkészülsz új dolgok tanulására! Itt mindenki nulláról 
indul.  

Fektess a saját magad képzésébe, a tudásod, a szemléleted, a környezeted 
alakításába! Ez a legjobban megtérülő befektetésed, amivel a leginkább 
gyorsíthatod a haladásodat.  

 Válassz egy mentort, aki végigvezet téged az úton. Ez történhet egy online 
képzés, egy tagsági rendszer formájában, vagy dolgozhatsz egy mentorral 
személyesen.  

 A másik fontos szempont, hogy vedd magad körül olyan emberekkel, 
akiknek hasonló céljaik vannak, mint neked, akik értik, hogy mit és miért 
csinálsz, és ha megakadnál, segítenek továbblépni. Ideális, ha csatlakozol 
például egy lelkes vállalkozói közösséghez, ahol ilyen emberekkel 
találkozhatsz.  

Ebből a célból hoztam létre a Viszlát Taposómalom tagsági rendszerét VTM 
Bootcamp néven, ami egy „kiképzőtábor” kezdő online vállalkozóknak. Itt 
megkapod a szükséges szakmai tudást ahhoz, hogy a megfelelő stratégiával és 



lépésekkel építsd az üzleted, miközben mentorként is segítelek. Sőt, 
megismerkedhetsz más blogvállalkozókkal is, és segíthetitek egymást az úton.  

Nagy megtiszteltetés, ha engem választasz mentorodnak, de bárkit válassz is, a 
lényeg, hogy olyan mentort válassz, aki ott tart, mint ahova te is el szeretnél jutni 
néhány éven belül. Ő ugyanis pontosan emlékezni fog azokra a lépésekre, 
kihívásokra, amik most épp előtted állnak.  

Zárszó 

Tudod, hogy szerintem mi a legizgalmasabb a blogvállalkozások világában? Az, 
hogy ez a történet még csak gyerekcipőben jár, különösen, ha a magyar nyelvű 
blogokra gondolunk.  

Rengeteg lehetőség áll még azok előtt, akik az interneten szeretnének sikereket 
elérni, és nem félnek munkát fektetni a közönségük felépítésébe, a problémák 
beazonosításába és megoldások létrehozásába. 

Azt gondolom, hogy tartozunk magunknak és a szeretteinknek annyival, hogy 
boldogan és tele energiával éljük az életünket. Így hozhatjuk ki ugyanis 
magunkból a legtöbbet, és így adhatjuk magunkból a legjobbat a családunknak, 
vagy akár a világnak. Sok dolog van az életben, amit nem tudunk irányítani és 
befolyásolni. 

Szerencsére a karrierünk és az elégedettségünk már nem tartozik ide.  

Húsz éve még választanunk kellett aközött, hogy olyasmivel foglalkozzunk, amit 
nem szeretünk, de megélhetünk belőle, vagy követjük a szenvedélyünket, amiből 
viszont alig tudunk megélni.  Ma már nem kell választanunk, ha értjük, hogyan 
működik a digitális világ.  

Elképesztő lehetőségek állnak előttünk. Ez most a létező legjobb időpont arra, 
hogy kihasználd a tartalomgyártás és a közönségépítés erejét, és felépíts a 
segítségével egy jövedelmező, válságálló online üzletet, ami lehetővé teszi, hogy 
azt a szabad életet éld, amire mindig is vágytál.  

Ha elindulsz, biztos találkozunk még valahol az úton!  

Sok sikert! 

Nézd meg a könyvhöz tartozó ingyenes videókurzust, ahol még több 
segítséget találsz az első lépésekhez: 

viszlattaposomalom-kepzesek.hu/konyv-kurzus 

https://www.viszlattaposomalom-kepzesek.hu/konyv-kurzus/

