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a termékbemutatókkal, illetve üzlethelyiségen kívüli értékesítéssel
kapcsolatos problémákkal foglalkoztunk. Gyakran a törvényi szabáIyozás réseit kljátszva,
pszichológiai eszközök széles tárházávaI igyekeznek értékesítenitermékeiket a szakosodott
Korábbi hírlevelünkben
vállalkozások.

A MŰS)R

... eg/ több ezer neyet taríalmazó listaval kezdődik, amiket a cégek egymás kazm cserélgetnek. A
felhíuják a számokat, minden apró részletet feljegleznek, ami a beszélgetéskor
elhangzik. A call centere,sek tehót tnár az első
információkat is kiszedik. Yan, aki még azt is
elárulja, hogy mennyi a nyugdíja, sőt a
telefonközpontosok

megtakarított pénze.

A

konferanszié u főnök, aki pontosan tudja,
m.ikor kell eg,, kis szünetet tartani, mikor kell
hadctrva folytatni, elterelni a gondolatot, és azt
is, hog,, mely előtte ülő emberekre kell hatnia, A
következő szint a hoszteszeké, akik az embereket
.fogcldják. Az ő feladatuk annyi, hogy kedves,
már szinte nyájas stílussal bizalmaí ébresszenek az emberekben. A látogatók kazt beépítettemberek is
vannak, akik először a legbizalmaílanabbak, de a kukacoskodó kérdéseikreaz előadónclk bekészített
frappáns válaszaik vannak. Végül ők lesznek a legnaglobb hívők, és mindenre jelentkeznek.

A

rTlegg3,iizés első lópóseként a terlnéklremtltalón egészs*gügyi felméréstvégeztek rtz iig_víblen. akit
fg}, bjü§§E§$aB§ia§
gtlpneli nE;v*zett sz*l,kezett,* kirpcsllifek. A *sod*gép "ltlegmcitrclir:", 1,1*gy mitry,en
a "beteg" állapota" _Es á]talában minderrki rossz cgószségiigyi állapotball l.en és kezelésre szorul, A
kii4,ü olvir* rl<rlgolial vizsgíll" l-rrillt pélrlául a rrreglbglralail*ir értelmi irrdex" *z írisz:tilt3t:k 1ritapota. a
vállizi;minpadás v;tgv iia ásvii1-1.1.,i iul3,,agok.ielenlét*, A rémlsz,l.il ereritlétl3lek liit{ful iry,*trful az iizletkijt(i
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a a i*hctősóget terrirók*ii< rn* gvásárlá sára.

Az

előadásoknak mindig van egy vendége: néhol meglepetés, de van, hogy előre beharangozzák az
érkezését.Ó a szakember, aki rnérnök vagy orvos is lehet, és a hitelesség kedvéért elvégzi a szükséges
vizsgálatokat is, valamint tényekkel a|átámasztja az eladni kívánt termék hatékorryságát.

A

csapatmunka utolsó része egy hölgyre hárul, aki megteszi az ajánlatot Felkínálja a lehetőséget,
hogy valamivel kedveskedjen a vendégeknek. A találkoző 7ezárása végül a kihagyhatatlan lehetőség:
az úzletkőtő aprósággal győzi meg áIdozatát. Például azzal,hogy a szerződést olvashatóan kell aláírni,
különben eleshet egy remek lehetőségtől.
Tilsikus nlegg"tlő:ő montíuírlk: ,,Nem e!arlok, h*nem mcggl,óg3,ííok!" "h{ii:rt htlg1"!a, lrtlgv
megtiltsák ijnnek u gy,rigjll§aill? T'tljesufefusíeges huzatnunnie, és megbes:élni luíükt

tl
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Fszictrológusok sz*rint az, lto*.tr, {:§a§,űrÉ$§a;1v*szrt*k rész{ n tcl,ilttilitlclnttlatókott, sziltt{lt cz_ irgynökoli
*rrtjmára ltajtja a r,,ieet, ltisz*lt ;lz itg},neve/ü[l t"\{}i}{)l,{rl_r,trllll'tsnak cnger}clmr:slier.!v* az *t:rb*r;eltaratit
ktinnycbben rnegttirik, könnyer: meg3" bele szíimára kedvezőtlen rJologba is,
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Töi:h évre e]köte]ezhetik a t*n-nékbemutatr:lk láttgatóit azzal, hog1,, az il1,,en esenrényekex árrrhit*lt
kínálriak nekik - ere hír,ta ful a íig3.,etnlet a üazdasági Versenylrivatal {GVtI) saitószótir,őjr..
Basa Andrea nenrr*g arról beszélt: eljárásaik során gvakran lapaszta§ák" hog3." a terrtlékbemutatókon
nemcsak a szervezők, hanem pórrztig;"i szolgáltatók is rószí v*sznek. ós eg_r, rrrssz dölltóssel hosszúr
iclilre elköteieződhetnek azcik, akik*ek nern lett volna keretiik az adcltí teínldk rrregvásárlására. A
sztivir,ő tájókcrztatása szel,int az elmúlt ijt évben ttjbb nrint l{i versenyfeliig_veleti eliáe,ást indítottak
eg.vebek rn*llctJ a tá,iékoztatás ntcg{évesztő tartalnra ós tisztességteler: l"elépítóse lniatt, de olyall eset is
akarlt. altol ae*nttali cltintósilt-lzata!i,a kénysecrltettól, ir i"észtvevől*e{.
Súl"l,osbrító kiirülmón,vrrek sziirrrít, ]ra sér,ü]ékenv 1}!;t,asztiival sz*trrben"
vagy széles k*rbe* kör,ettlek eljogséfiést.
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meg a terméktle mxtaÉ*n aiánlot{ termék
egészségreg"vakorolt hat:isairól, kérjékel a
hatósági tarrúsíír,árryl. tájókazódja.na.k a termék
vagy a terápiás móclszer mellékhatásairó1.
illetv,e arról, ltoglr más. szintén i-ennálló
*gószségiigyi probiirirá_ixL esetóí} is
glkalr-rrazlrató-e.

A hivatal

közlenrén,vóben a t,ásárlrii tirdatossá_e

a fr:rgl,asztók nertr kíl,álliák igérr3,,b* ventriaa ajixrlatil,t. abtlzzá kapcsolóilri
szerződést serir kell aláírrrirrk, valamint }ra valaki a teimók rrregvásár,láse után :tlcggorrdoita magál,
é§*n l4 rrrrpos elállási.icrgával! Az elállásijog azorrbarr csakaz iizlethelyisógen ltíviil. és a 1ávollévőit
között ktjtijtt szerzőclés esetén i]leti meg a fr:g;,,aszrót - tették h<>r.r,á.
ítrrrtclsságirí is kien-relle:
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