KASZA TAMÁS BEMUTATKOZÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
REFERENCIÁK ---------)
Kasza Tamás a bajnokok trénere. Lezárási specialista. Bestseller író.
Nemzetközi tréner. Előadóművész.
Tanult Németországban, Amerikában, a Karib-szigeteken, Dél-Afrikában,
Angliában és Koppenhágában.
Azonnal használható gyakorlati tudást ad át már több mint 27 éve olyan
cégvezetőknek, akik eladnak, olyan értékesítőknek, akik többet akarnak keresni,
és olyan magánszemélyeknek, akik meg akarnak tanulni kiállni magukért.
Bebizonyította, hogy az értékesítés kulcsa a lezárás, és sikerült olyan dolgokra
rájönnie a lezárással kapcsolatban, amivel világfelfedezést tett.

Megváltoztatta nem csak a magyar értékesítői kultúrát, hanem a közép-keleteurópait is, sőt az orosz piacon is nagy változásokat okozott.
Sok cég vezetője köszönheti neki bevételeinek drasztikus emelkedését.
2007-ben végre hajlandó volt kiállni a nyilvánosság elé. Az éves hallgatói
létszáma még abban az évben 500-ról 3500-ra emelkedett. Az elmúlt huszonöt
év alatt öt országban húsz nemzetből hatvanezer hallgatója volt.
Ennek köszönhetően rendszeresen szerepel meghívott szakértőként a médiában.
Az Üzlet és Siker magazin vezércikket írt róla. Nacsa Olivér elnevezte
LeRázási Specialistának.
Ulan Ude-től Los Angeles-ig ad elő. A Karibi térségben szervezett Game
Changer nevű konferencia vendégelőadója.
Tréningjein támogató közeg alakul ki. Már a kapcsolatok miatt megéri eljönni,
amelyek a résztvevők jövőjét jó irányba befolyásolhatják.
Az első magyar tréner, aki több külföldi országban is sikeres franchise-t
működtet egyre nagyobb eredményekkel. 32 könyv szerzője. Köztük egy mese,
két sci-fi és egy fantasy-é, és egy regényé, amit forgatókönyvben is megírt.
Másik 27 könyvét vezetésről, értékesítési lezárásról és személyiségfejlődésről
írta. Könyveit szlovák, szlovén, román, és orosz nyelvre fordították le. 70.000
példányban keltek el.
KÜLDETÉS
Támogatni a magyar értékesítőket, köztük téged is, hogy egy jobb és
nyugodtabb életet tudjanak élni.
Ha még sikeresebb leszel, akkor példaképként utat fogsz mutatni a
környezetednek egy szabadabb élet felé.
Kapcsolódj hozzá az összefogáshoz, hogy visszaadjuk az értékesítés becsületét.

HATFÉLE KÉPZÉSÜNK VAN
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMOT AZ ÉRTÉKESÍTÉSI
TANÁCSADÓKTÓL TUDSZ KÉRNI.
A többi képzést a www.kaszatamas.hu -n lehet megnézni.
KONFERENCIÁK, KÖNYVBEMUTATÓK:
Díjmentes lezárási képzés – minden hónapban
KASZA NAP – negyedévente

KEZDŐ ELŐADÁSOK
Díjmentes lezárási képzés – minden hónapban
ONLINE VIP – minden hónapban
ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPZÉSEK
A lezárás 55 törvénye – 2 napos – új
Emberismeret – ABCD típusú emberek 2 napos – új
VIP EXTRA – 10 napos értékesítés lezárási képzés
Vezetői Kommunikációs KÉPZÉSEK
Első rész – Erő és hatékonyság – 3 napos
Második rész – A munka elvégeztetése – 2 napos – új
Harmadik rész – Etikai jelenlét – 2 napos – új
VEZETŐI KÉPZÉSEK
Évtervező – 2 napos
Statisztikai Menedzsment – 2 napos
VIP EXTRA 2 – A terjeszkedés kulcsa – 6 napos

KASZA NAPOK
Mi tartjuk egész Közép-Kelet-Európa legrégebbi és legnagyobb konferencia
sorozatát!
Időpontok: Március, Június, Szeptember és December első szerdája. Minden Kasza
naphoz egy könyvet is adok. Ez előre 10.000 Ft a konferenciával együtt élőben,
online pdf-el 5.000 Ft.
Veled együtt kialakítunk egy új értékesítői kultúrát, ahol az értékesítés egy
megbecsült szakma lesz, és az ügyfelek napjait egy találkozó megszépíti, nem pedig
elrontja.
Ez egy szakma. Nem lehet egy nap alatt beletanulni. De beleláthatsz egy új könyvem
rejtelmeibe.
KASZA NAP – negyedévente

VIP EXTRA egy éves program 5×2 nap.
Azoknak, akik szeretnék a legfelsőbb kategóriás tudásszintet megszerezni a
LEZÁRÁS területén, ami a Föld Bolygón létezik.
Tartozz az elit elitjébe, aki
1. Használható gyakorlati tudást szerez.
2. Megtanul munkatársakat kezelni.
3. Megtanul tárgyalni profi szinten.
4. Barátokat szerez, akik támogató közegben találkoznak rendszeresen.
5. Megtanulja, hogyan kell kérdezni.
6. Megtanulja a motiváció lényeges részét, amit máshol nem tanítanak.
Főleg akkor ajánlom, ha képes vagy két hét alatt keresni egymillió forintot, vagy
legalább szeretnél ennyit keresni. És nem kell nagyon nagy áldozatot tenned, hogy
ennyi pénzt nélkülözz. (Persze ez a képzés is visszafog jönni, mint a többi.)
A tréning létszámkorlátja 30 fő. A 30 kiválasztott!
További részletek és díjszabás:
VIP EXTRA KÉPZÉS TEMATIKÁJA ------)
Ha most nem tudsz a VIP tréningekre beruházni, gyere el az ingyenes napunkra >>>

VIP KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS
(VEZETŐI SZÁNDÉK) – Évente négyszer
Előadók: Kasza Tamás, Oláh Tamás, Helembai Ildikó
Cél: Mások irányításának teljes elméleti és gyakorlati megértése, és kivitelezése.
Kinek szól: Értékesítőknek, belső trénereknek, értékesítési vezetőknek, felső
vezetőknek, cégvezetőknek. Bárkinek ügyfélkapcsolati vagy vezetői beosztásban.
Elvárható eredmény: A kommunikáció egy új szintre való emelése. Saját belső
gátak átlépése. Saját magunk legyőzésének megtapasztalása.
Tematika:
1 A kommunikáció részei.
2 A szándék és mások irányításának elemei.
3 Egy csapat irányításának elemei.
Három teljes nap egymás után 9:00 -22:00. Teljes ár:
350.000 Ft + ÁFA = 444.500 Ft
További információ, időpontok, nyereség videók:
VIP KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS >>>>>
Ha most nem tudsz a VIP tréningekre beruházni, gyere el az ingyenes napunkra >>>

FELADATOK ELVÉGEZTETÉSE – évente kétszer, kommunikációs
vezetői képzés második része
Előadó: Kasza Tamás és Oláh Tamás

Cél: Egy csapat kezelésének megértése. Sőt, egy csapat létrehozásának, és
fenntartásának technológiája.
Kinek szól: Cégvezetőknek, helyetteseiknek. Értékesítőknek.
Eredmény: Képesség egy csapat kialakítására és működtetésére.
Tematika:
1. Az univerzum legfontosabb törvénye.
2. 14 gyakorlat a vezetői képességed elmélyítésére a az első részből.
3. A vezetői szándék harmadik napjának a második részének a kifejtése.
4. Hogyan ismerd fel az energia vámpírokat.
5. Erő és tudás növelése.
6. Az utasítások végrehajtatásának további gyakorlása.
Három nap egyben, minden évben novemberben,
minden nap 9:00 – 20:00.
Teljes ár: 350.000 Ft + ÁFA = 444.500 Ft
További információ, időpont, nyereség videók:
Jelentkezés: képzés előfeltétele a VEZETŐI SZÁNDÉK EGY --)

ETIKAI JELENLÉT – évente egyszer, kommunikációs vezetői képzés
harmadik része, Előadó: Kasza Tamás

Cél: Az etikai jelenlét begyakorlása. Az ügyvezetői létezőség kialakítása.
Kinek szól: Cégvezetőknek, helyetteseiknek, értékesítőknek.
Eredmény: A két nap végére képes vagy teljes mértékben képviselni
az etikai jelenlétet.
Tematika:
1. Mi az etikai jelenlét.
2. Hogyan kell elérni, hogy az emberek tényleg termeljenek.
3. 13 gyakorlat az etikai jelenlét begyakoroltatására.
4. Miért fogják megcsinálni az utasítást a munkatáraid, ügyfeleid?
5. A LENNI-TENNI-BIRTOKOLNI teljes tudása.
6. Az univerzum legnagyobb titka: A csapda.
Két nap egyben, minden évben novemberben,
minden nap 10:00 – 18:00.
Teljes ár: 350.000 Ft + ÁFA = 444.500 Ft
Keresd szolgáltatási tanácsadóinkat.
A képzésnek nincs előfeltétele, de jobb a hatásfoka az EGYES és
KETTES után. Jelentkezés ----)

VIP EXTRA 2 – 3×2 napos workshop – évente egyszer
Előadók: Kasza Tamás
Cél: Hogyan váljunk családi vállalkozásból igazi céggé? Hogyan legyünk olyan
vezetők, akit követnek? A legtöbb cégvezető nem igazán tanult a cégvezetésről soha.
Kinek szól: Értékesítési vezetőknek, cégvezetőknek, tulajdonosoknak. Azoknak, akik
elértek egy legalább 100 – 600 M körüli éves bevételt, de most már ami eddig
erősségük volt, a rugalmasság, egyre jobban a korlátukká válik, és megöli őket.
Elvárható eredmény: A tudatosság kialakulása a modern cégvezetéssel
kapcsolatban.
Tematika:
1 Gazdasági kulcstörvények.
2 Személyzetkezelés és felvétel.
3 Szervezetfejlesztés, és szervezeti felépítés.
4 Stratégiai tervezés.
5 Marketing és PR kampányok alapjai.
6 Pénzügyi tervezés.
Három alkalommal 2 teljes nap egymás után 9:00 – 22:00 (3 × havi 2 nap)
Teljes ár: 2.500.000 Ft + ÁFA = 3.175.000 Ft
További információ, konkrét időpontok, nyereség videók:
CÉGVEZETÉSI VIP >>>>>

Évtervezés – évente egyszer
Előadó: Kasza Tamás

Cél: Kidolgozni a következő évi tervet, amit Admin Skála néven is
ismerünk.
Kinek szól: Cégvezetőknek, helyetteseiknek.
Eredmény: Egy kész terv a következő évre. Megérted a cégvezetői
eszközök fontossági sorrendjét a saját cégedre.
Tematika:
1. Hatékony célkitűzés módszere.
2. Koordináció a cégen belül.
3. A kivizsgálás technológiája.
4. A stratégiai tervezés technikái, Marketing terv, Pénzügyi terv.
5. Programok készítése.
6. A céged terveinek végrehajtatása.
Három nap egyben, minden évben novemberben,
minden nap 10:00 – 18:00. Teljes ár: 500.000 Ft + ÁFA = 635.000 Ft
További információ, időpont, nyereség videók:
Évtervezés -----)
Van egy egy napos olcsó évtervező is november közepén 2.000 Ft-ért------)

Statisztikai Menedzsment – évente egyszer
Előadó: Kasza Tamás

Cél: Megérteni és képesnek lenni használni egy szervezet hatékony és
stabil működtetésének módszereit.
Kinek szól: Cégvezetőknek, helyetteseiknek.
Eredmény: Megérted az ügyvezetői döntéshozatal legfontosabb elemeit.
Megérted hogyan tudod használni az etikai állapotokat Zűrzavartól
Hatalomig a saját cégedre.
Tematika:
1. Hatékony menedzsment alapjai.
2. Az állapotok természeti törvényei.
3. A kiértékelés technológiája, a profit innen ismerjük meg.
4. A statisztikák helyes használata.
5. A legfontosabb elemei a cég és a személyes termelés növelésének.
6. Hogyan hozz létre nagyobb bizonyosságot a munkatársaidban.
Két nap egyben, minden évben májusban,
minden nap 10:00 – 18:00. Teljes ár: 500.000 Ft + ÁFA = 635.000 Ft
További információ, időpont, nyereség videók:
Statisztikai Menedzsment ----)
Ha most nem tudsz a VIP tréningekre beruházni, gyere el az ingyenes napunkra >>>

EGYÉB TRÉNINGEK

Prezentációs Stratégia Program – Évente csak egyszer
Előadó: Kasza Tamás
Cél: Egy előadás, vagy prezentáció felépítésének és megtartásának elméleti és
gyakorlati megértése, és kivitelezése.
Kinek szól: Értékesítőknek, belső trénereknek, értékesítési vezetőknek, felső
vezetőknek, cégvezetőknek. Bárkinek akinek munkájából adódóan kell mások előtt
beszélnie.
Elvárható eredmény: Megértés egy beszéd összeállításának menetéről. Az előadás
megtartásának módjáról. A lámpaláz csökkenése.
Tematika:
1. Arisztotelész és Cicero antik elvek. Rövid elmélet, sok gyakorlat.
Egy nap 9:00 – 18:00.
Teljes ár: 175.000 Ft + ÁFA = 222.250 Ft
Prezentációs Stratégia >>>>>
Ha most nem tudsz a VIP tréningekre beruházni, gyere el az ingyenes napunkra >>>

ETIKA TRÉNING – Évente kétszer
Előadók: Oláh Tamás, Helembai Ildikó
Cél: Hatásból okozóvá válni a sorsunk felett.
Kinek szól: Értékesítőknek, felső vezetőknek, cégvezetőknek.
Elvárható eredmény: Képesnek lenni tiszta lappal folytatni az életet.
Tematika:
1. Mi az etika.
2. Hogyan veszítjük el az életben az okozás képességét.
3. Az okozás visszaszerzése.
4. A munkatársak hatékony kezelése.
Két nap egymás után 10:00 – 18:00. Teljes ár:
200.000 Ft + ÁFA = 254.000 Ft
További információ, időpontok, nyereség videók:
Lásd az elérhetőségeket. Ennek a tréningnek nincs weboldala, mert kizárólag
meghívással lehet részt venni rajta. Keress minket, hogy jöhetsz-e.
Etika tréning ------)
Ha most nem tudsz a VIP tréningekre beruházni, gyere el az ingyenes napunkra >>>

Hatékony munkatársak szervezési tábla workshop
Előadó: Helembai Ildikó
Cél: Ne csak Te legyél jó, hanem minden munkatársad. A terjeszkedés kulcsa,
ha az egész csapatod ugyanúgy gondolkodik, ahogy Te.
Kinek szól: Értékesítőknek, felső vezetőknek, cégvezetőknek.

Eredmény: A teljes szervezési tábla kidolgozása által jelentős feladatokat tudsz
átcsoportosítani kollégáid részére. Megismered a saját céged felépítését
jelenlegi és jövőbeli helyzetében. Megérted, hogyan kell egy jól működő céget
működtetni.
Tematika:
1. A szervezési tábla ismertetése.
2. Saját szervezési tábla összeállítása.
3. Kalapok pontos ismerete.
4. Kalapok összeírása.
2×2 nap 10:00 – 17:00. Teljes ár:
400.000 Ft + ÁFA = 508.000 Ft
További információk, időpontok, nyereség videók ---)
Ha most nem tudsz a VIP tréningekre beruházni, gyere el az ingyenes napunkra >>>

CSOMAGOK – EGYÖSSZEGŰ FIZETÉSSEL:
VIP Extra I. lezárási 10 napos képzés: 2.500.000 Ft + ÁFA = 3.175.000 Ft
VIP Extra II. cégvezetési 6 napos workshop: 2.500.000 Ft + ÁFA = 3.175.000 Ft
Személyes mentorálás: 2.500.000 Ft + ÁFA = 3.175.000 Ft per év. Havi 2 óra.
Céges tréningek, konzultációk: 1.000.000 Ft + ÁFA per nap (10:00 – 17:00) =
1.270.000 Ft/nap – (tiszta tréning idő 6 óra naponta)
Belső VIP-k (Cégvezetői, Lezárási, Kommunikációs): 7.500.000 Ft + ÁFA =
9.525.000 Ft (általában 3 nap).
Konferenciákon előadói díj/megkezdett óra előre utalással: 250.000 Ft + ÁFA =
317.500 Ft + ha vidékre kell menni: kötelező szállás + utazási költség
(Nem szeretek korán kelni.)
Sokan szeretnék, ha segítenék nekik, átnézni weboldalt, elmenni velük
tárgyalásra, vagy csak hogy beszéljek velük, találkozzunk. Erre sajnos nincs
időm. Ha az ügyvédemmel beszélek fél órát telefonon, akkor azt leszámlázza, mert ő
is ebből él. Nem akarok 90-es telefont bevezetni. Aki VIP Extrát vesz, annak egy évig
a rendelkezésre állok, és segítek. Egyébként csak napi díjért tudok rendelkezésre
állni. Második év VIP Extra.
Általános szerződési feltételek --------)
Elérhetőségek:
Kasza Tamás
info@kaszatamas.hu
www.kaszatamas.hu
Facebook chat: https://www.facebook.com/kasza.tamas.3
Facebook író és tréner: https://www.facebook.com/kaszatamas
KaszaTamás.hu applikáció iPhone-ra vagy Androidra:
https://szuper.app/kaszatamas/
Ha most nem tudsz a VIP tréningekre beruházni, gyere el az ingyenes napunkra >>>

Digitális Személyi Asszisztens:
asszisztens@negyevszaktrening.hu
+36(70) 677 0881
vagy:

Helembai Ildikó
helembaiildiko@kaszatamas.hu
+36 (70) 944 0930

Díjmentes anyagok elérhetőek itt:
Ha most nem tudsz a VIP tréningekre beruházni, gyere el az ingyenes napunkra >>>

Blog:
https://kaszatamas.hu/blog
Videó blog:
https://www.youtube.com/tamaskasza
ÁLLJ KI MAGADÉRT CSOPORT:
https://www.facebook.com/groups/nyerdvisszaonmagad/
Prezentechnikus és Kasza Tamás csatornája:
https://www.youtube.com/user/Prezentechikus
Utolsó tréningek felvételéből részletek:
https://www.youtube.com/channel/UCgjERf07lhTWw6lDqVfYPpA
Korábbi hírlevelek: www.ertekesitesitrening.net
Töltsd le a KaszaTamás.hu applikációt iPhone-ra vagy Androidra:
https://szuper.app/kaszatamas/

Díjmentesen letölthető könyveim:
www.kaszatamas.hu
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