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A FELÜLMÚLT ELVÁRÁSOK ÉRTÉKE 
Írta: Robert J. Tamasy 

 

Az emberek gyakran esnek kísértébe, hogy olyan módon kössenek üzletet, ami csak a minimum szinten elégíti ki az 

elvárásokat, de nem teszik meg azt az „extra mérföldet”, mely az ügyfelet, beszállítókat, vagy az alkalmazottakat 

szolgálja. Ugyanakkor ez a hozzáállás nagyon rövidlátó. Ez se nem én-központú, de másokat se szolgál. 

Ezzel a fajta üzleti viselkedéssel szemben boldog vagyok, hogy számos olyan vállalattal dolgozhattam együtt, 

amelyeknek kifejezett vágya és célja, hogy felülmúlják az elvárásokat. Biztosak akarnak lenni afelől, hogy többet 

nyújtanak, mint amire a szerződésük kötik őket. Azt akarják, hogy ügyfeleiknek olyan emlékezetes tapasztalataik 

legyenek, hogy vágyakozzanak arra, hogy újra velük kössenek üzletet. De nemcsak emiatt, hanem tudják, hogy az 

„elégedett ügyfél” a legjobb ajánlásokat garantálja. 

Nemrégiben a feleségemmel részt vettünk egy 11 napos olaszországi csoportos kiránduláson. Az itt szerzett 

tapasztalataink egyértelműen azok közül voltak, melyek felülmúlták az elvárásainkat. Nem volt tökéletes; némely 

szálloda, ahol megszálltunk jobb volt, míg a többi kevésbé. De az idegenvezetőnk kivételes volt; az autóbusz, amivel 

utaztunk új volt és kényelmes; a sofőr első osztályú; és kirándulásunk minden egyes megállója gondosan volt 

kiválasztva, hogy az olasz életérzés és kultúra megfelelő keresztmetszetét nyújtsa. 

Nem tudom, hogy az utazási iroda tudatában volt-e annak, hogy azok elvárásainak kiszolgálása, akik felé éppen 

szolgáltatnak – ügyfél, beszállító vagy alkalmazott – Jézus gondolatát tükrözi vissza, mely szerint „amit csak 

szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük”. (Máté evangéliuma 7, 12) 

Nemrég néhány barát beszélgetett arról, hogy milyen különböző tapasztalataik vannak a helyi éttermekről. Egyikük, 

amikor a pontatlan kiszolgálásért szólt, azt az egyszerű választ kapta: „Nos, nem tudom, mit vár tőlem, hogy tegyek.” 

Hűha! Ez motiválná Önt, hogy visszatérjen ebbe az étterembe? 

Ugyanakkor egy másik barátnak nagyon különbözött a tapasztalata. A feleségével többször ettek egy másik 

étteremben, elégszer ahhoz, hogy a kiszolgálók felismerjék őket és emlékezzenek az étkezési szokásaikra. Ez a fajta 

kiszolgálás, amely egyértelműen felülmúlta az elvárásaikat, hűséges és visszatérő ügyfelekké tette őket – olyanokká, 

akik nagylelkű borravalóval is jutalmazták a jó kiszolgálást. 

A másokkal való üzletkötés során könnyű emlékezetesnek maradni: emlékezetesen jónak, vagy emlékezetesen 

rossznak. Ha tartós kapcsolatokat akarunk fejleszteni, az „emlékezetesen jó” mindig a legjobb lehetőség, nem 

gondolják? Számos helyen a Szentírásban, beleértve a Rómaiakhoz írt levél 13, 8 és a Galatákhoz írt levél 5,14 verseket, 

olvashatjuk a figyelmeztetést, hogy „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Nem kétséges, hogy ennél nagyobb értéket 

elképzelni se tudunk. 

Profitot termelni fontos. Úgy mint talpon maradni az üzletben és növekedni. Mesterré válni is lényeges. De ha úgy 

szeretjük a felebarátunkat, mint magunkat – az ügyfeleinket, beszállítóinkat és azokat, akik nekünk vagy velünk 

dolgoznak – a profit és a növekedés szinte biztos, hogy jönni fog. 

Ha a feleségem és én ismét úgy döntünk, hogy egy kiránduláson veszünk részt egy másik országban, biztosan igyekezni 

fogunk, hogy annál az utazási irodánál foglalhassunk, amelynek sikerült felülmúlnia az elvárásainkat. A mostani 

utazásunk pedig jó emlékeztető arra, hogy törekedjek mások elvárásainak a felülmúlására. 

 

 


