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Mi a kereskedelmi ügynök ’90-es években kialakult

sztereotípiája hazánkban?

…mindenképpen rám akar sózni valamit

…nyaggat, nyakamra jár 

…ha kirúgom az ajtón, bemászik az ablakon

…kéretlen-váratlan becsönget hozzám

…szinte biztos, hogy át akar verni

Tehát egy adott portfólióból egy TERMÉKET akar nekem 

eladni, méghozzá MINDENÁRON! 



November 27th, 2009 Distributor Meeting Topcon & Sokkia 2009

Kik Mit        Hogyan

A felhasználó ritkán kapja meg azt, amit keres, hiszen…

Mihez vezethet a MINDENÁRON való eladás? 

…nem igazi megoldást kapott, hanem az ügynök utazókofferéből egy 

TERMÉKET

…könnyen lehet füllentés, csúsztatás áldozata: az ügynök egy 

TERMÉKET feleltet meg az IGÉNYNEK, nem egy MEGOLDÁST

Így a felhasználó ritkán hoz jó döntést…hiszen ritkán hozhat jó 

döntést (Csak ha a TERMÉK éppen a MEGOLDÁS is)

Most nézzünk meg a TERMÉK az IGÉNY és a MEGOLDÁS fogalmakat!
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Polcot szeretnénk felrakni otthon a falra…

Mi a valódi IGÉNY? …polc a falon!

Mi az ügynök szerint az IGÉNY? Kalapács a kofferéből 

…pedig ez a TERMÉK!            

Mi kell tehát nekünk ehhez? Egy MEGOLDÁS

Példánkban a MEGOLDÁS magában foglalja:

Fúrógép, tiplik, csavarok, a fúrógép                             

. használatának szakszerű ismerete     

…voltunk már úgy az Életben, hogy ha elégszer mondták nekünk, hogy 

kalapácsra van szükségünk, akkor a végén megvettük, a polc meg csak 

nem került a helyére?
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Ezért van az, hogy mi a Navicom-nál MEGOLDÁS-okat kínálunk

Két egyesült japán cég letisztult porfóliójából!
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A legjobb MEGOLDÁSOK komponensei (1):         

KÜLÖNLEGES ESZKÖZÖK

Imaging Station, GR3, GRS-1, mmGPS, Net05, SDL1X, stb. 

tudású, kategóriájú rendszereket egyszerűen nem lehet találni 

más színben a piacon!

Eszközeink valamiben mindig mások, különlegesek, sokoldalúak:                              

nem feleltethetők meg a piacon található egyéb portfóliók eszközeivel…
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Mivel nem csupán TERMÉK-eket kínálunk, gyakran 

megkeresnek bennünket teljes rendszerek tervezésével, 

kiépítéssel, melyeket a partnerrel közösen alakítunk ki!

A legjobb MEGOLDÁSOK komponensei (2): 

RENDSZERSZEMLÉLET

KALMAR GNSS vezérlés 

(BILK Logisztikai központ)

Reptéri leszállító rendszer 

ellenőrzése GNSS 

technológiával

Képalkotó & 3D-szkenner 

RobotTM mérőállomások   

2009 (több darab)
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A piac azon szereplői tisztelnek 

meg bennünket és a speciális 

Topcon&Sokkia eszközöket 

szaktudásukkal, akik profik saját 

területükön! 

A legjobb MEGOLDÁSOK komponensei (3):          

KÜLÖNLEGES PARTNEREK
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Mit nyújtunk még ezeken felül szolgáltatásként 

partnereinknek?

Díjmentes terepi,- és irodai 

szoftverkövetés

(újdonságok telepítése akár a 

helyszínen, akár budaörsi, akár 

pécsi irodánkban)

Nyugodtan elfelejtheti az 

átalánydíjas vagy eseti 

fizetésű díjakat!

A Topcon&SOKKIA 

eszközöknek NINCSENEK 

REJTETT, utólagos 

KÖLTSÉGE!
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Mit nyújtunk még ezeken felül szolgáltatásként 

partnereinknek?

A LEGALÁBB 2 éves (építőipari műszerek esetén    

5 éves) eszközgarancia mellett BETANÍTÁSI 

GARANCIÁT vállalunk, így nem csak a műszerében, 

de saját tudásában is biztos lehet!

Teljeskörű és DÍJMENTES

terméktámogatás!

Nyugodtan elfelejtheti az átalánydíjas 

vagy eseti fizetésű díjakat!
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Egyéb MINŐSÉGI szolgáltatás: használt műszerek NEM 

forgalmazása hazánkban

Ne gondoljuk, hogy a használt műszert VENNI olcsó!
(Műszaki állapot, garancia, alkatrész utánpótlás)

5 év után egy geodéziai műszer értéke 0.00Ft-ra 

csökken…külföldön ezt tudják, mi miért nem?

A Navicom felvállalta, hogy nem hajlandó elárasztani a 

tradicionálisan jólképzett magyar földmérő-társadalmat, külföldön 

levetett, használt műszermatuzsálemekkel! 

„Ami nem új az még jó nekünk, nyugatról mindent megveszünk,  
használt autót, gépeket, így lesz az ország roncstelep”
. (Gúnydal egy kabaréból a 90’-es évekből)
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Naprakészség lehetősége szakmánkban: www.navicom.hu

„Nagyon ügyfélorientált módon közelíti meg a látogatót az oldal. Releváns kérdéseket tesz fel 

célcsoportja igényeinek megfelelő módon. Szaknyelven fogalmazva fogyasztói insight-ok

ezek a kérdések. Olyan tudást jelent a vevőkről, napi munkájukról, amelyre csak mélyreható 

kapcsolat, ismeret révén lehet szert tenni. (…) A honlap nyelvezete, mint már említettem 

rendkívül ügyfélbarát…” 

Hírek, Érdekességek, Blog, Fotópályázatok, …

Körlevelek? Inkább tudományos cikkek!

Távoktatás, Oktatási központ videókkal 

Magyar cég honlapja: magyar nyelvű anyagok 

Díjmentes, regisztrációt nem igénylő letöltések: leírások, szoftverek, videók,…
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A legjobb MEGOLDÁSOK a szakmai oktatásnak: Topcon EPP

 BME

 NYME-GEO

Miskolci Egyetem

Jáky Műszaki Szki.
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Navigare necesse est! – Hajózni pedig muszáj!

Indulás Budapestről! Várjuk szeretettel!

2010. április 16. (péntek) III. Földmérők Napja
Szakmai Nap és -, Fórum dunai hajókázással egybekötve
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Találjuk meg közösen a MEGOLDÁSOK-at!

Kérdések és válaszok a szünetben, ill. a kiállításon!


