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Bevezető 

Tudtad, hogy a névjegyed, nem csak egy információs papírfecni, amit 

osztogatnod kell boldog-boldogtalannak? Sőt… Sokkal több lehetőség rejlik 

benne, mint gondolnád! 

Ha jól használod, a Te névjegyed nem csak egy lesz a sok közül, ami bekerül egy 

fiókba és utána soha többé nem kerül elő. Nem! A Te névjegyed az egy lesz, 

ami ott marad a leendő üzleti partnered szeme előtt. 

Különféle kapcsolatépítő események 

során, csak nagyon rövid idő áll 

rendelkezésedre, hogy pozitív első 

benyomást kelts! A névjegyed 

megkönnyíti a tájékoztatást, 

tájékozódást a másik személyt illetően. 

Az üzleti partnerekkel való találkozás során rendkívül fontos az első benyomás, 

melynek szempontjából a névjegy-csere kritikus pontnak számít! 

A névjegynek ezek a legismertebb típusai: 

• magán, hivatalos, kombinált (magán és hivatalos), 

• diplomáciai (csupán a név szerepel rajta), 

• reklámcélú (valamilyen plusz információ van rajta, pl. nyitvatartás, 

szolgáltatások, marketing információ) 

 

Gyerünk, ismerd meg a 7+1 titkos szabályt és legyen szuper 

hatékony a Te névjegyed is! 
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1. szabály - MINDIG legyen nálad névjegy 

Bárhova is mész, bármikor szembe jöhet veled 

álmaid nagy üzlete! Igen, akár még a játszótéren is, 

miközben a gyerekeitek egymással játszanak a 

körhintán. Nincs annál cikibb, mint amikor egy jó 

beszélgetés végén elkérnék a névjegyed, Te pedig azt 

mondod, hogy: „épp most nincs nálam     ”  

 

2. szabály – Add meg a tiszteletet 

Amikor megkapod valaki névjegyét, ne vágd egyből zsebre, hanem alaposan 

olvasd át, beszélgess róla! Ezzel is kifejezed érdeklődésed a másik iránt, és 

ezzel elnyered a szimpátiáját. 

 

3. szabály – Nem szórólap 

A névjegyed, mint ahogy a bevezetőben is 

megemlítettük, nem szórólap! Nem az a célja, hogy 

végig „spam”-eld az egész előadótermet, kéretlenül, 

mert ezzel csak lekicsinyled a szakmaiságodat és 

magadat is. Ennél már csak az rosszabb, ha nem is 

te osztogatod, hanem megkérsz valaki(ke)t, hogy 

szórják helyetted. Neked pedig nem ez a célod ugye? 
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4. szabály – Így add át: 

Az esetek nagy részében már a névjegy 

elővételének módja is árulkodik rólad. 

Lenyűgözheted a másik felet, ha pl. egy elegáns 

névjegytartóból veszed elő.  

Ezzel is jelezheted, hogy számodra milyen fontos 

a másik fél, nem csupán a zsebedből húzod 

hanyagul elő, hanem nagy gonddal vagy a 

névjegyed iránt. 

Mindemellett fontos a minőség is, hiszen egy szép névjegykártya rólad is jó 

benyomást kelt, mely a saját és üzleti igényességedről is árulkodik. 

5. szabály – Mint egy nyitott könyv… 

Azzal, hogy odaadod valakinek a névjegyed, ajtót nyitsz számára, hogy 

bármikor elérjen téged. Ezzel, mint egy nyitott könyv, lehetőséget adsz és 

kapsz arra, hogy később szorosabb 

kapcsolatot alakítsatok ki egymás között. 

Mindamellett, attól függően, hogy milyen 

fórumokat jelölsz meg a kártyádon, a 

telefonszámodon, e-mail címeden kívül, 

készülj fel, hogy sok információra szert 

tehet rólad a másik fél, ha például rád keres 

egy közösségi oldalakon. 
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Így az is fontos, hogy ezeken a felületeken hogyan kommunikálsz magadról, 

milyen képeket osztasz meg, hiszen ezek is befolyásolhatják üzleti 

kapcsolatotok sikerét. 

6. szabály – Kövesd után 

Akitől névjegykártyát kaptál, ügyelj rá, 

hogy a találkozó után 24-48 órán belül 

vedd is fel a kapcsolatot, mert ha sokáig 

vársz, akár heteket, hónapokat, a 

névjegyen található információk 

megváltozhatnak, az üzleti apropó 

érvényét veszíti vagy ami a legrosszabb a 

másik fél egyszerűen elfelejt.  

Minél hamarabb kezded „használni” a kapott kártyát, annál hamarabb indulsz 

el a kapcsolatépítés és ápolás útján. 

7. szabály – A méret, igenis számít 

Nincs annál idegesítőbb, mint amikor egy névjegy nem fér bele a 

névjegykártya tartóba, mert túl nagy. Ilyenkor sok esetben a kukában 

végezheti a névjegyed, és mi nem ezt szeretnénk! 

• A hazai, szabványméretnek is mondható: 90x50 mm 

• Az EU szabványméretnek méretű névjegykártya: 85x55 mm 



 

6
 

A névjegyed legyen egyszerű, letisztult 

grafikájú, hagyj rajta üres helyet! 

Átláthatónak és könnyen felismerhetőnek 

kell lennie. Nem kell minden egyes 

milliméterét kitöltened valamivel, 

könnyen összezavarhatod a sok 

információval az embereket. 

Nem mellesleg, jusson eszedbe, hogy a névjegykártyának van egy hátoldala is, 

amit okosan kihasználhatsz!       

Ha idegen nyelvű névjegyre is szükséged van, célszerű, ha a kártya egyik 

oldalára kerül a magyar, a másikra pedig a választott idegen nyelv van 

nyomtatva. 

7+1. szabály – Okosítás 

Ha szeretnéd egy kicsit okosabbá tenni a névjegyed, miért ne tehetnéd egyből 

egy kuponná? Pl. az alapinformációkon kívül, adj egy ingyenes cégelemzést, 

egy ajándék konzultációt, vagy 10.000 Ft.- kedvezményt… 

Tehetsz rá egy QR kódot, ami egy 

titkos landing oldalra kalauzolja el az 

embereket, ahol pl. feliratkozhatnak 

egy értékes titkos „csali” (bevezető) 

termékedre.  

Tehetsz rá ukázt, amivel „utasítod” a 

partnered arra, hogy ha 48 órán belül felveszi veled a kapcsolatot, bekerül az 

elit coach csoportodba, de tényleg csak 48 óra álljon rendelkezésre      ! 
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Epilógus 

Ne feledd, egy névjegy nagyon gyorsan képet ad rólad, a cégedről, a minőség 

iránti elhivatottságodról és az ügyfelek iránti lojalitásodról! 

Időnként feltétlen frissítsd névjegykártya-tervedet, ha szükséges 

módosítanod a rajta szereplő információkon, de egy grafikai frissítésre is 

legyen gondod időnként, mert egy elavult dizájn rossz fényt vet rád és 

vállalkozásodra is. 

A fenti 7+1 szabály abban segít neked, hogy a legprofibb módon tudj 

kapcsolatot teremteni leendő ügyfeleiddel. Használd őket! 

Reméljük hasznosnak találtad és beépíted üzleti fegyvertáradba a fenti 

tippeket! 

Ahhoz pedig, hogy ne legyen benned félsz a rossz minőség és kialakítás 

tekintetében, mi a TEXT nyomdánál abban segítünk neked, hogy a lehető 

legprofibb minőségben és a lehető legrövidebb időn belül készüljenek el a 

névjegyeid! 

Keress minket most elérhetőségeink egyikén, és készítsük el a Te profi üzleti 

névjegyedet! 

 

 

Kelt: Dunaújváros, 2020. július 7. 

Text Nyomdaipari Kft. 
www.textnyomda.hu 

nyomda@textnyomda.hu 
nyomda@textnyomda.com 

+36 25 283 019 

http://www.textnyomda.hu/
mailto:nyomda@textnyomda.hu
mailto:nyomda@textnyomda.com

