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LÉGY A SAJÁT FŐNÖKÖD! 

Munkafüzet 
 

1. lépés: Gondold át a MIÉRT-ed! 

Miután megismerted a módszer, amivel elkezdheted felépíteni a saját 
vállalkozásodat az interneten, nagy lehet a kísértés, hogy azonnal nekiállj az 
üzleted megtervezésének.  

Ennek van egy veszélye: lehet, hogy olyan vállalkozását kezdesz építeni, amiben 
komoly üzleti lehetőség van, viszont nem illeszkedik ahhoz az életstílushoz, amit 
el szeretnél érni. Gyakori csapda, amibe sikeres vállalkozók beleesnek, hogy éjjel-
nappal dolgoznak, és a vállalkozásuk mellett nem tudják élvezni az életüket. 
Vállalkozást építeni bármi áron nem jó stratégia.  

Ezért fontos, hogy először az ideális életed megtervezésével kezdj, amiben 
boldognak és elégedettnek éreznéd magad. Miután elkészültél az életterveddel, 
sokkal könnyebb lesz megtervezni a számodra ideális vállalkozást, és később 
döntéseket hozni a vállalkozásoddal kapcsolatban.  

FELADAT:  

Minden témakörnél gondold át, hogy mit szeretnél elérni, és írd le röviden! 

Használj jelen időt! (Például: „Naponta 5 órát dolgozom, a többi időt a 
családommal töltöm.” 

 

Az otthonod: 

 Hol élsz? Hogy néz ki az otthonod?  
 Mi veszi körül? Milyen a környék? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



A kapcsolataid: 

 Milyen a kapcsolatod önmagaddal? 
 Milyen a kapcsolatod a pároddal, házastársaddal? 
 A gyermekeiddel? 
 A családoddal, a barátaiddal?  
 Az ügyfeleiddel, üzleti partnereiddel?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egészség: 

 Hány órát alszol naponta? 
 Mit sportolsz és milyen gyakran? 
 Hogyan táplálkozol? 
 Milyen állapotban vagy fizikailag? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkarend: 

 Egyedül dolgozol, vagy van egy csapatod? 
 Irodában dolgozol, vagy otthon? 
 Egy adott helyen dolgozol, vagy sokat utazol?  
 Meghatározott időbeosztással dolgozol, vagy akkor, amikor a 

legjobb formában érzed magad? 
 Hány órát dolgozol egy héten?  
 Minden héten ugyanazt csinálod, vagy változatos a munkád 

attól függően, hogy éppen min dolgozol?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A munkád jellemzői: 

 Mit csinálsz szívesebben: 
 Alkotni szeretsz, utána viszont szívesen átadod másnak 

a mindennapos feladatok ellátását?  
 Jobban szereted a szükséges feladatokat ellátni valami 

körül, amit más hozott létre?  
 Alkotni is szeretsz, és a rendszeres feladatokkal is 

szívesen foglalkozol?  
 Szívesen foglalkozol emberekkel, vagy inkább a 

számítógépeden hozol létre valamit?  
 Milyen munka tenne igazán boldoggá és elégedetté?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A pénzügyi helyezeted: 

 Mennyi pénzt keresel havonta?  
 Mi jellemzi a jövedelemforrásaidat? Rendszeres, tervezhető 

jövedelmed van, vagy rendszertelenül jön a pénz, attól 
függően, hogy éppen mit csinálsz?  

 Mennyi megtakarításod, befektetésed van?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogyan szeretnéd, ha majd rád emlékeznének az emberek?  

 Mik a legnagyobb célok, amit szeretnél elérni, megvalósítani, és ami 
büszkeséggel és elégedettséggel töltene el? Hogyan járulhatnál hozzá egy 
jobb világhoz? 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. lépés: Találd meg a NAGY ötleted! 

Mi, vállalkozók problémamegoldók vagyunk: azzal keresünk pénzt, hogy segítünk 
mások problémáinak a megoldásában. A legjobb hely, ahol a NAGY ötletekre 
rátalálhatunk, nem más, mint a saját életünk, készségeink és a tapasztalataink.  

FELADAT: Gondold át, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezel, és mi lelkesít 
az alábbi kérdések alapján! 

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

 
 
 
 

Milyen témához értesz? Miben vagy jó? 

 
 
 
 

Milyen hobbid, érdeklődési köröd van, amivel szívesen foglalkoznál 
többet? Mi volt a szenvedélyed gyerekként, fiatalabb korodban? 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Mi az, ami jó lenne, ha létezne, de nem létezik? Mi az a probléma, aminek  
a megoldásán lelkesen dolgoznál? 

 
 
 
 



Az emberek általában 2 hibát követnek el, amikor a nagy ötletüket keresik.  

1. Azt gondolják, hogy a nagy ötlethez elég, ha a szenvedélyüket követik. 
Ez azért nem elég, mert hiába van meg a szenvedélyed, ha nincsenek meg 
a képességeid, szakértelmed, tapasztalatod ahhoz, hogy valódi megoldást 
tudj létrehozni a világnak.   

2. Azt gondolják, hogy a nagy ötlethez elég, ha megvan a szakértelmük, 
tapasztalatuk, képességük. Nagyszerű, ha jó vagy valamiben, viszont ha 
ez nem párosul lelkesedéssel, ez a munka soha nem fog elégedettséget 
eredményezni számodra. 

A nagy ötlethez mindkettőre szükséged lesz: kell hozzá a szenvedély és a 
szakértelem is, vagy legalább az, hogy képes legyél jóvá válni valamiben.  

A NAGY ÖTLET-hez tehát meg kell találnod azt a pontot, ahol a szenvedélyed a 
tehetségeddel találkozik.  

FELADAT: 5 perc alatt sorold fel a fentiek alapján azokat a témákat, amivel 
szenvedélyesen foglalkoznál (BAL oszlop). A következő 5 percben pedig azokat a 
területeket, amiben jó vagy, vagy jóvá válhatsz (JOBB oszlop)!  

 

Ezek a témák lelkesítenek: 

 

 

 

 

 

 

Ezeken a területeken vagyok jó: 

 

A következő 5 percben keress olyan kapcsolódási pontokat, ahol a szenvedélyed 
találkozhat a képességeiddel. Ezek kapcsolódásánál találhatsz rá a NAGY ÖTLET-
edre! 

A NAGY Ötletem: 

 

 



 

3. lépés: Határozd meg a réspiacod! 

Egy teljes piacon belül határozz meg egy kisebb réspiacot – vagyis az emberek 
egy kisebb csoportját –, akiknek segíteni szeretnél! 

FELADAT: Szűkítsd a piacodat a minta alapján, egészen addig, ahol már 
ijesztőnek tűnik a szűkítés számodra! 

1. lépés – Határozd meg a NAGY ötleted! 

2. lépés – Szűkítsd a piacod! 

3. lépés – Szűkítsd tovább a piacod! 

4. lépés – Szűkítsd addig, amikor már rémisztően kicsinek tűnik a réspiac! 

Példák  

1. lépés: Kik azok, 
akiket el szeretnél 
érni? 

2. lépés: Szűkítés 3. lépés: Újabb 
szűkítés 

4. lépés: Újabb 
szűkítés, ha 
szükséges 

Emberek, akik 
fogyni szeretnének 

Nők, akik fogyni 
szeretnének 

Nők, akik több, 
mint 50 kg-ot 
akarnak lefogyni. 

stb. 

Vállalkozók Vállalkozó nők Vállalkozó nők 
gyerekkel 

stb. 

Tanárok Nyelvtanárok Online 
nyelvtanárok 

stb. 

 

A te réspiacod: 

1. lépés: Kik azok, 
akiket el szeretnél 
érni? 

2. lépés: Szűkítés 3. lépés: Újabb 
szűkítés 

4. lépés: Újabb 
szűkítés, ha 
szükséges 

 
 
 
 

   



 

4. lépés: Válaszd ki a platformodat! 

 Előnyök Hátrányok 

Blog  Könnyű elindítani és működtetni 

 A tartalmakat könnyű szerkeszteni, 
megosztani 

 Az írás kevésbé időigényes, mint a 
podcast/videó 

 Az írást nehezebb más 
platformokon 
megjeleníteni 

 Sok létező blog 

Podcast  Nincs helyhez kötve a hallgató, 
egyéb tevékenységek közben is 
hallgatható 

 Intim kapcsolat a hallgatóval 

 Vizuális információk 
átadására kevésbé 
alkalmas 

 A blognál nagyobb 
technikai tudást igényel 

Videó  Az emberek szeretik a vizuális 
tartalmakat 

 A legjobban a videó alakítható át 
más tartalmakká 

 A videónézés nagyobb 
fókuszt igényel a nézőtől 

 A gyártás itt a leginkább 
idő-és költségigényes 

FELADAT: Az előnyöket és hátrányokat is figyelembe vége, válaszold meg a 
következő két kérdést, majd választd ki a platformodat! 

1. Te milyen módon kommunikálsz a legszívesebben? 

2. A közönséged milyen formában fogyaszt szívesen tartalmakat? 

 

A választott platformod:    

 


