Gyakran Ismételt Kérdések és Válaszok a
Minerva Capitoliumáról

Megrendelhetı itt: http://www.minervacapitoliuma.hu/megrendeles/

Az alábbi kérdések tipikusak szoktak lenni, ezért külön tárgyaljuk ezeket, hátha
a Te fejedben is felbukkant egyik-másik. Ha nem találod a saját kérdésedre a
választ az alábbiak között, akkor írj a kapcsolat@hosnok.hu e-mail címre,
válaszolunk!
Kezdjük a leghúzósabb kérdéssel, essünk túl a nehezén már most
Kérdés: „Nagyon drágának találom a Minerva Capitoliumát, nincs itt valami
tévedés?”
Válasz: Nincs tévedés. A Minervának egyszerre két fontos küldetése is van: az
egyik, hogy az Olvasók érdekeit szolgálja magas minıségen, a másik pedig az,
hogy ezt a magas minıséget hosszú távon is biztosítani tudjuk. A Minerva
Capitoliumában nem olyan cikkeket találsz, amiket bármilyen internetes
portálon ingyen is elolvashatsz. A Minerva minden cikke egy komplex rendszer
része.
Van olyan megrendelınk, aki ezt írta: „Számomra mérhetetlen nagy öröm,
hogy az ország legdrágább nıi lapját olvashatom, hiszen néhány éve még
mélyszegénységben éltem! Azóta megtanultam, mit jelent az, hogy ÉRTÉK! Már
régóta vártam valami különlegesre, köszönöm, hogy megkapom tıletek!”
Az olvasók által megszavazott mottónk ez: A HozzáD adott érték.
Ez magáért beszél.
Kérdés: „Nem lehetne megoldani, hogy havonta lehessen fizetni? Úgy biztosan
többen is fizetnének elı!”
Válasz: A havonta fizetés nagyon barátságosnak tőnik elsı ránézésre, de a
tapasztalat azt mutatja, hogy több vele a baj, mint a pozitívum, mindkét fél

számára. Elıször is: a havi fizetéses konstrukció olyan szintő adminisztrációs
terheket róna a forgalmazókra (ránk és a viszonteladókra is), amit sajnos Veled,
mint vevıvel kellene kifizettetnünk. Tehát az egyes számok jóval drágábbak
lennének, mint ahogy most fest a 22000/12-vel számításos feladat.
Másodsorban pedig, hogy ha lehetne havonta is fizetni, akkor nem tudnánk
hosszú távú kapcsolatokat megalapozni. Sem szerkesztıtársaim, sem én nem
kötelezıdtünk volna el a Minerva Capitoliuma mellett ennyire, ha nem hosszú
távra terveznénk.
Mi azokhoz az Olvasókhoz szeretnénk szólni, akik egy éven keresztül minden
hónap elején türelmetlenül várják a postást, hogy aztán egész hónapban a
Minervából töltekezhessenek.
Ha havonta kellene a pénz beszedésével és ennek adminisztrációjával
foglalkozni, akkor elveszne a lényeg a sok papírmunka között.
Kérdés: „Miért csak nálatok lehet kapni? Miért nem szerzıdtök le
lapforgalmazókkal? (Inmedio, Posta, stb.)?”
Válasz: Elsısorban viszonteladókkal szeretnénk együttmőködni, aminek több
oka is van.
• Színvonalas termékünkkel szeretnénk támogatni a nıi kisvállalkozásokat,
bevétel növekedésben, portfólió-, vagy akár tevékenységi kör bıvítéssel.
• Optimalizált költségvetéssel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy nem
nyomtatunk felesleges példányokat! A kérdésben említett forgalmazók
nem garantálják, hogy eladják a már elkészült számokat.
• A viszonteladóinkon és a weboldalainkon keresztül beérkezı
megrendelések alapján darabra pontosan annyi kész számot nyomtatunk,
amennyit elızıleg megrendeltek és ki is fizettek a vevık.
• Az említett lapterjesztıket nem tudom motiválni a hatékonyabb munkára,
a viszonteladókkal viszont baráti, bensıséges üzleti kapcsolatot tudok
fenntartani, és emiatt tudatosan ezt választottam.
Kérdés: „Milyen ajándékokat kapunk a számok mellé? ☺”
Válasz: Gyanítom, a kérdés a szokásos, nıi magazinok mellé csomagolt,
kimondottan nıknek szóló ajándéktárgyakra utalt. Az biztos, hogy ilyenekkel a
Minerva Capitoliumánál nem találkozhatsz. Helyettük viszont elıfordulnak
majd nagy értékő kuponok, csak az Olvasók számára fenntartott akciók, és
egyéb meglepetések.
Kérdés: „Külföldön élek. Hogyan juthatnék hozzá havi rendszerességgel én is a
Minervához?”

Válasz: Errıl hamarosan egy külön cikket jelentetünk meg, mert a postán nem
tudtak egyértelmő választ adni arra, hogy mely országokba mennyibe kerül a
postaköltség, illetve, hogy milyen postahivatalok hivatottak ezeket az ügyeket
intézni. A héten – augusztus utolsó hete – reményeim szerint fény fog derülni
mindenre, és pozitív választ tudunk adni.
Szeretnénk külföldre is szállítani mindenképpen!
A fizetést ez esetben valószínőleg Paypal-on oldjuk majd meg.
Kérdés: „Nem lehetne úgy csinálni, hogy csak az elsı számot rendeljük meg?
Mintha egy próbaszám lenne. Ha tetszik, megrendelnénk a többit is! Vagy ez
rossz ötlet?”
Válasz: Egyáltalán nem rossz, mint ötlet, de mint gyakorlat, már kicsit másképp
fest a dolog. Sokat matekoztunk azon, hogy mi legyen: legyen próbaszám?
Legyen ajándékcsomag? Mi legyen? Hogy legyen?
Végül, egy megvilágosító reggelen arra ébredtem, hogy úgy csinálunk, mintha
már ezer éve velünk lenne Minerva. Ugyanis terveim szerint ezer évig velünk
lesz. ☺
Túlságosan erıs ígéretekkel, csalogató kedvezményekkel olyanokat is
bevonzanánk, akik úgysem fognak elıfizetni, legyünk ıszinték!
Inkább a korrekt, egyszerő kommunikációt és módszereket választottuk: így
akik ráismernek a Minervában arra, amire már akár évek óta vártak, azoknak
nem kell semmiféle próbacsomag, hiszen ık felismerik a Minervában
ÖNMAGUKAT. Azok pedig, akik további „nyalánkságok” hatására szeretnének
mellettünk dönteni, azok még inkább várjanak! Ha bizonytalan vagy, ne rendelj,
de figyeld az infókat, amiket a Minerváról kapsz majd másoktól! Aztán majd
dönts azok alapján!
Kérdés: „Nem tudom, megrendeljem-e. Gyızz meg kérlek, hogy nekem való!”
Válasz: Dehogy gyızlek! Neked kell tudnod, hogy mit akarsz. Ha tudod, mit
akarsz, akkor ezt az oldalt végigolvasva:
http://www.minervacapitoliuma.hu/megrendeles/ el tudod dönteni, hogy
segítheti-e, támogathatja-e a céljaidat a Minerva Capitoliuma. Ha elolvasod,
tudni fogod…
Van még kérdésed? Írj! kapcsolat@hosnok.hu
A Minerva Capitoliumát megrendelheted itt:
http://www.minervacapitoliuma.hu/megrendeles/
Vidi Rita

