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Hogyan értem el 9 hónap alatt havi 1.000.000 Ft 

profitot online vállalkozással 

 

Az esettanulmány elolvasásával megtudhatod, hogyan értem el több mint 4 millió Ft 

jövedelmet a főfoglalkozásom mellett egy online vállalkozással mindössze 10 hónap alatt. 

Ezen esettanulmány megírásakor az ebből származó havi bevételem 1,3 millió Ft-nál jár, ami 

folyamatosan növekszik hónapról-hónapra. Ezt nem azért mondom, hogy felvágjak vele, 

hanem hogy lásd, mi lehetséges ezzel a módszerrel. 

 

 Én (Pócsi András) egy építészmérnök vagyok, és ugyanolyan 

vágyaim vannak, mint neked. Célul tűztem ki magam elé, hogy 

kikerülök a mókuskerékből, és azzal fogok foglalkozni, amit a 

leginkább szeretek. Bár építészmérnök vagyok, az épületek 

tervezésénél sokkal jobban szeretem a már kész épületeket 

megcsodálni a világot járva és pipálgatni a bakancslistámat. 

Ráadásul nem csak az a szívem vágya, hogy én magam utazhassak 

és bejárjam a világot, hanem ezt egy nagy baráti közösséggel 

szeretném megtenni. Az a célom, hogy minél több embernek 

tudjak segíteni beutazni az egész világot! 

A kihívás ott kezdődött, hogy kitaláljam, hogyan tudnám ezt megvalósítani, illetve 

anyagilag miből lehetne ezt megvalósítani. Mivel kevés szabadidővel rendelkezem, olyan 

elfoglaltságot kellett találnom, ami a meglévő tervezői munkáim mellett megcsinálható, 

ráadásul nagyon megnehezítette a dolgot, hogy az utazás rendkívül költséges hobbi. Ha már 

családos ember vagy, akkor a nyaralás különösen drága mulatság, hiszen a családodra is 

gondolnod kell: vagyis, ha együtt szeretnétek menni, akkor pillanatok alatt a költségek 

szorzódnak kettővel, hárommal, néggyel,....... Mivel családdal utazni költségesebb, mint 

egyedül, így sajnos sokak számára emiatt „egyáltalán nem engedhetjük meg magunknak” 

felé hajlik az élet mérlege. 

Ha vállalkozó vagy, akkor a következő akadállyal találod szemben magad – ahogy egy 

vállalkozó ismerősöm mondta - : „ha nyaralni, vagy utazni szeretnék, akkor úgy kell 

terveznem, hogyha az utazás pl. 1.000.000 Ft-ba kerül, akkor még ugyanennyit rá kell 

számolnom összegben, ami bevételkiesés miatt kárként jelentkezik a cégemben, amíg nem 

vagyok itthon. Tehát valójában az 1.000.000 Ft-os út, nekem 2.000.000 Ft-ba kerülne, így 

nem is megyek soha, bármennyire is szeretnék.” 

A valóság az, ha alkalmazott vagy, a legtöbb esetben pénzed és időd sincs utazni. 

Vállalkozóként pedig gyakran az idő az, ami útjában áll a világjárásnak, hiszen ha nem 

dolgozol, akkor a nyaralás ideje alatt kieső bevétel miatt döntesz úgy, hogy inkább otthon 

pihensz. 
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Én ugyanezekkel a problémákkal szembesültem, és amikor megtaláltam a megoldást, 

a „nincs pénzem, és időm”-et jelentő csapdára, akkor pár hónapon belül meg tudtam 

fordítani a dolgokat! 

Találtam egy módszert, ami teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat. Egy olyan 

új modellt, ami a világon először képes egyesíteni a hagyományos reklámeszközöket az MLM 

matematikájával, hatástöbbszöröző erejével: ez pedig a FUSION MARKETING. 

Ezt úgy képzeld el, mint ahogy a különböző affiliate partneri programok épülnek fel, 

csak ebben az üzleti modellben nem csak más cégek termékeit népszerűsítheted jutalékért, 

hanem újabb partnereket is csatlakoztathatsz, így az ő termékforgalmuk után is keresel 

jutalékot, ezáltal a benne lévő potenciális nyereség megtöbbszöröződik. 

 

De kezdjük ott, hogy mi is az az affiliate marketing? 

Az affiliate marketing a marketing egy olyan formája, amely során egy magánszemély a saját 

blogjáról vagy webhelyéről a forgalmat egy cég (általában egy webáruház) webhelyére tereli 

speciális hivatkozások segítéségével, melyek tartalmazzák a partner egyedi azonosítóját. 

Amikor ezek az átterelt felhasználók vásárolnak valamit, vagy elvégeznek bármilyen más 

kívánt műveletet a célwebhelyen, a cég közvetítői díjat fizet az adott magánszemélynek. 

 

 

Fusion Marketing = affiliate marketing + network marketing 
 

A Fusion Marketing esetében ezt úgy képzeld el, hogy adott egy network marketing cég, 

saját termékekkel, gyártósorral, logisztikával, amihez a cég maga készít el egy, vagy több 

https://innofit.hu/fusion-marketing/
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honlapot, benne több ú.n. „értékesítési tölcsérrel” és neked már csak annyi dolgod van, hogy 

fizetett Facebook hirdetésekkel látogatókat terelj ezekbe a tölcsérekbe, melyek szinte 

teljesen automatizáltan nem csak termékvásárlókat, hanem új partnereket is hoznak neked, 

akik munkája és befektetése által hatványozódik a bevételed. 

Ami ebben az üzleti modellben a legfontosabb különbség a hagyományos affiliate 

programokhoz képest, hogy mivel benne van a network marketing hatástöbbszöröző ereje, 

gyakorlatilag korlátlan a megkereshető pénz vele, anélkül, hogy neked tartalmat kellene 

gyártanod és folyamatosan be kellene fektetned a hirdetésekbe, mivel egy idő után akkor is 

elegendő termékforgalmad (és így jutalékod) lesz, ha csak az új üzleti partnereid fektetnek 

be a hirdetésekbe. Ezért van az, hogy – szemben a hagyományos affiliate marketinggel – ez 

az üzleti modell akkor is profitábilis, ha nem ingyenes tartalmakkal tereled az adott 

webhelyre a látogatókat, hanem fizetett hirdetésekkel, ami által akár már az első naptól 

rengeteg érdeklődőd lehet. 

Tehát nem kell hozzá saját weblapokat készítened, blogolnod vagy egy népszerű 

YouTube csatornát felépítened sok-sok értékes tartalommal, rengeteg idő és energia árán. 

 

Mik azok az „értékesítési tölcsérek”? 

Ha foglalkoztál már online marketinggel, akkor már biztos találkoztál ezekkel, de ha 

mást nem, ezen esettanulmány kapcsán. Sajnos ma már nem elég, ha egy cégnek van egy 

kiváló terméke, szolgáltatása, amit egyszerűen feltesz az internetre. Hiába öl bele 

százezreket, hogy gyönyörű legyen a weboldala, ha nincsen egy megfelelően átgondolt, 

precízen megtervezett stratégiája. 

A hirdetési költségek megdrágultak, a gyors meggazdagodást ígérő trükkök elavultak, 

így megfelelő stratégia nélkül a hirdetéseik több pénzt fognak elégetni, mint amennyi 

profitot realizálnak. A hatékony értékesítés titka a fokozatosságban és a bizalom 

kiépítésében rejlik. 

 A bizalom kiépítése nem megy egyik pillanatról a másikra. A bizalomépítés egy 

folyamat, melyhez nem egy weboldalban, hanem egy értékesítési tölcsérben kell 

gondolkodniuk. 

Az értékesítési tölcsér tehát nem más, mint egy előre megterezett folyamat, amely a 

vadidegen látogatókból lelkes törzsvásárlókat gyárt. 

 

Jellemzően az alábbi „állomásokból” áll egy értékesítési tölcsér: 
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Forrás: Online Katapult 

Az egész úgy indul, hogy pl. Facebook hirdetésekkel a cég egyik weboldalára tereled a 

látogatókat. Egy blogcikkre, vagy egy olyan speciális oldalra, ahol egy ú.n. „lead magnetet” 

(magyarul „ügyfélmágnes”) kaphatnak a látogatók az email címükért cserébe. Ez mindig 

valami értékes ingyenes tartalom, pl. egy esettanulmány, egy videó, egy kupon, vagy éppen 

egy kvíz / teszt eredménye. 

Ha valaki kéri ezt az ingyenes dolgot, annak általában felajánlanak egy pár ezer 

forintba kerülő, de nagy értékű „belépő terméket”, aminek egyedül az a szerepe, hogy az 

érdeklődő vásárlóvá váljon, aki ezután nagyobb eséllyel fogja megvenni a fő ajánlatot. 

Fontos szerepe még az, hogy mivel olcsó és nagy értékű, sokan megvásárolják, ami 

visszatermeli a hirdetési költség egy részét, vagy akár az egészet, így gyakorlatilag olyan, 

mintha ingyen mutatnák meg a fő ajánlatot rengeteg olyan embernek, akiket valóban 

érdekel a téma! 

(A mi rendszerünkben jelenleg még nincs beépítve ilyen belépő termék, de már folyamatban 

van a megvalósítása, és ütős lesz, amikor elkészül.) 

Tehát ha valaki kéri ezt a belépő terméket, akkor következő lépésben megmutatjuk 

neki a fő ajánlatot, vagyis azt az ajánlatot, ami a fő bevételi forrást jelenti az adott cégnek és 

jellemzően már sokkal többe kerül. 

Végül pedig, aki megveszi a fő ajánlatot, annak egy úgynevezett „upsell” ajánlatot 

mutatunk, mellyel egy kicsit még gyorsabban, vagy egyszerűbben érheti el az érdeklődő a 

vágyott célját. 
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Természetesen nem mindenki fog végig haladni mind az 5 lépésen. Lesznek, akik csak 

a második lépcsőfokig jutnak, lesznek, akik a negyedikig. Minél mélyebbre megyünk a 

tölcsérben, annál kevesebb ember jut el odáig, ez így természetes. 

Ezért lesz az értékesítési folyamatnak tölcsér alakja, ahol az egyes lépcsőfokok 

mérete az adott lépésen álló emberek számát jelenti: 

 

A Fusion Marketing tehát ilyen profin felépített értékesítési tölcséreket használ, 

kombinálva a network marketing hatástöbbszöröző erejével: vagyis AUTOMATIZÁLTAN, kéz 

érintése nélkül szállítja neked az érdeklődőket, munkatársakat és vevőket. 

Természetesen egy ilyen rendszert, ha magadnak akarnál megcsinálni, az legalább 

másfél millió Ft-odba kerülne, nem beszélve arról, hogy mennyi időt és szaktudást igényel. 

De mivel ezt a rendszert együtt használjuk egy KÖZÖSSÉGKÉNT, így töredékáron 

tudjuk használni, és időt sem kell rááldozni, hiszen kulcsrakészen megvan minden. Ezt úgy 

képzeld el, mintha a szomszédok összefognának, és közösen vennének egy fűnyírót. Ugyanis 

egy fűnyírót az ember általában kéthetente egyszer használ, így a KÖZÖSSÉG meg tudja azt 

osztani. Mindenkinek csak egy töredék összeget kell kifizetnie, mégis bármikor van fűnyírója, 

amikor csak akarja. 

Persze egy közösségi vállalkozásnak több szempontból is lehetsz élvezője. Te döntöd 

el, hogy melyik oldalán vagy, hiszen win-win elve miatt mindenki, aki használja, vagy éppen 

aki aktív munkatárs benne, nyer vele.  
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A legtöbb vállalkozás számára a legnagyobb kihívás a hozzáértő és lojális munkatárs 

megkeresése és a termékeinek, vagy szolgáltatásának az ismertté tétele, hogy akinek éppen 

arra van szüksége, a neten megtalálhassa. Engem mindig vonzott az online marketingben 

rejlő erő, az automatizálható figyelemfelkeltő hirdetések gondolata, ami képes ezt a munkát 

elvégezni a nap 24 órájában tukmálás nélkül.  

Úgy döntöttem, hogy nem akarom, hogy azt hidd, csak a levegőbe beszélek, ezért 

megosztom veled az én SZEMÉLYES EREDMÉNYEIMET, amit ezzel az üzleti modellel elértem. 

Megmutatom, hogy mennyit költöttem hirdetésekre befektetésként hónapról 

hónapra, majd ezáltal milyen jövedelemre tettem szert.  

 

Lássuk is a számokat! 

 
 

Mit olvashatunk ki az ábrából? 

Október végén kezdtem ezt a munkát, és a rendszer használatáért (Leader csomag) 

kifizettem kb. 55.000 Ft-ot (összesen 97.000 Ft, amiből a 4 termék ára kb. 42.000 Ft értéket 

tesz ki, de mivel a termék egy fogyasztási cikk, azt nem számoltam bele a befektetésbe). Ezen 

kívül kezdőként elköltöttem hirdetésre bruttó 24.121 Ft-ot, így októberben 79.121 Ft 

befektetéssel számoltam. 

Novemberben még több pénzt költöttem hirdetésre, összesen bruttó 97.299 Ft-ot, 

mivel egyre jobban ráéreztem a munkára. Bár a jutalékom még csak 3.795 Ft volt, nem ment 

el a kedvem. 
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Decembertől-februárig összesen további bruttó 166.466 Ft-ot költöttem hirdetésre, 

és nettó 107.766 Ft jutalékot kerestem. Biztosan sokan azt gondolták volna a helyemben, 

hogy minek dobok ki ennyi pénzt az ablakon, sokkal jobban járnék, ha feladnám, hiszen 

eddig a pontig 111.560 forint jutalékom volt, miközben 287.886 forintom ment el 

hirdetésekre. Ez eddig nem igazán tűnt jó befektetésnek. DE! Tudtam vállalkozói szemmel 

tekinteni erre, és tudtam, hogy minden forint, amit eddig elköltöttem hirdetésre meg fog 

térülni, csak azt nem láttam pontosan, hogy ez mikor fog megtörténni. 

Március meghozta az áttörést. Ebben a hónapban már 122.546 Ft-ot kerestem, és 

láthatjuk, hogy a hirdetésre költött költségem viszont már jócskán csökkenni kezdett. 

Áprilisban a hirdetési költség már nagyon minimális volt, de a jutalékom tovább nőtt 387.334 

Ft-ra. 

Májusban hirdetésre már egyáltalán nem kellett költenem, miközben a jutalékom 

tovább nőt 486.152 Ft-ra! 

 Júniusban továbbra sem költöttem hirdetésre, de a jutalékom még tovább nőtt, közel 

800.000 Ft-ra, júliusban 943.075 Ft-ra, augusztusban pedig 1.306.160 Ft-ra!! 

Ha türelmetlen lettem volna, és az első hónapok eredményei (vagy éppen 

sikertelenségei) alapján hozok döntést, túl hamar úgy gondoltam volna, hogy ez rossz 

befektetés volt, és abbahagytam volna, akkor most csalódott lennék. És bánhatnám! De az 

üggyel szembeni elkötelezettségem, befektetői szemléletem ámulatos megtérülést 

eredményezett rövid idő alatt. 

Ezen az ábrán kumulálva láthatjuk a történéseket. Azt, hogy mikor értem el a 

megtérülési pontot (5 hónap alatt), és a hirdetésekre költött pénzhez képest a jutalékom 

hogyan lett több, vagyis a befektetésem mikor térült meg és kezdett profitot termelni: 

 

Ezzel az új üzleti modellel 10 hónap alatt összesen a kezdőcsomagra és a hirdetésre költött 

bruttó 364.786 Ft-ból csináltam 4.153.069 Ft-ot, ami eddig +1138%-os megtérülést jelent! 



8 
 

Ráadásul úgy, hogy napi 2-3 órát foglalkoztam vele, és korábban gyakorlatilag semmi 

tapasztalatom nem volt a hirdetések terén. De ami a legfontosabb, a bevételem a 

hatástöbbszöröző erő miatt azóta is folyamatosan növekszik anélkül, hogy hirdetnék! 

Ma már csak a csapatomnak teszek fel „központi” hirdetéseket, hogy nekik ezzel ne legyen 

muszáj foglalkozniuk. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincs munka vele: meg kell válaszolni az 

érdeklődők kérdéseit, felvételiztetni kell a jelentkezőket és mentorálni kell a csapattársakat. 

 

Miért ez a munka számomra a legoptimálisabb? 

1. Mert olyan online eszközöket kapok, amivel gyerekjáték ezt működtetni. 

2. A cég olyan képzést biztosít hozzá, ami mellett nem kell semmilyen előképzettség. 

3. Mint minden vállalkozás esetén, itt is kell befektetni, de eltörpül a hagyományos 

vállalkozások költségeihez képest. 

4. Mert a meglévő munka mellett is elkezdhető, csinálható. 

 

Lenne kedved neked is belevágni? Ha túl szépnek tűnne neked, hogy igaz legyen, 

megosztom veled a tényleges dokumentumokat is, hogy azt is megnézhesd, és 

meggyőződhess az adatok valóságtartalmáról. A lentebb látott adatok alapján készültek a 

fenti grafikonok is! 

 

 

Kifizetett számlák a jutalékról (billingo.hu) 
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Nettó Facebook hirdetési költség 

 

A képen látszik, hogy mennyit költöttem Facebook hirdetésre az első 6 hónapban 

(azóta már nem költök rá). A két különböző szekcióban két különböző oldalhoz tartozó nettó 

hirdetési költségeket látsz, mivel két Facebook oldalon keresztül is hirdetettem (erre még 

rájött a 27% ÁFA, fentebb így számoltam). A jutalék számláim pedig 0% áfatartalommal 

lettek kiállítva, mivel alanyi adómentes KATA-s vállalkozó vagyok (áfásként erre még rájött 

volna az áfa, mint bevétel és le is kellett volna vonni, mint kiadás). 

Láthatod, hogy ezek a költségek folyamatosan jelentkeztek nálam. Mostanra elértem 

már, hogy nincs szükségem hirdetésre, hogy egyre többet kereshessek. A bevételem most 

havi 1.300.000 Ft környékén mozog. 

 Persze mindenkinek más a „sikergörbéje”, mindenkinek más összegű befektetés és 

időtartam kell ahhoz, hogy átforduljon profitossá az üzlete, de egy valami közös azokban, 
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akik ELEGET fektetnek be a hirdetésekbe és türelmesek: csak idő kérdése és megtérül a 

befektetésük. 

Összefoglalásul, ez egy jó lehetőség lehet neked is: 

● Ha nem tudod otthagyni az állásodat, mert szükséges a mindennapi megélhetéshez, 

de ki akarsz törni a mindennapi anyagi gondokból, és ehhez plusz bevételre van 

szükséged 

● Ha ki akarsz kerülni a mókuskerékből és szabad emberként önfoglalkoztató akarsz 

lenni  

● Ha szereted a munkádat, mert hivatásodnak érzed, de az onnan érkező bevétellel 

nem tudod megteremteni azt az életszínvonalat, amit biztosítani szeretnél a 

családod/magad számára 

● Ha olyan élethelyzetben élsz, ahol nincsenek lehetőségeid, és változtatni szeretnél 

ezen 

● Ha úgy érzed, nem tudsz a karrieredben tovább lépni, és úgy érzed, hogy többre vagy 

képes, fejlődni szeretnél 

 

Ez egyáltalán NEM neked való, ha: 

● Úgy gondolod, hogy az életben befektetés nélkül is lehet pénzt keresni 

● Úgy gondolod, az élet siralomvölgy, úgysem tudnál a sorsodon változtatni 

● Úgy gondolod, minden rendben van az életedben, már nem akarsz semmit elérni, 

fejlődni 

● Nincs türelmed az eredményeket kivárni, gyorsan akarsz meggazdagodni 

● Nem szeretsz tanulni, új dolgokat elsajátítani 

 

Ha érdekesnek találod, akkor kattints a gombra és nézd meg az 5 INGYENES bemutató videót 

erről az új üzleti modellről, mert ki tudja, könnyen lehet, hogy ez fogja megadni neked is a 

valódi szabadságot: 

 

 

https://innofit.hu/fusion-marketing/
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