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Meg tudom csinálni! E-Steps

Motiváció, önbizalom, inspiráció

Mikor belevágunk egy üzletbe a kezdeti fázis a legizgalmasabb. Olyan ez, mint 
szerelembe esni; nem tudsz másra gondolni, mint állandóan a szerelmeddel 
lenni, és csak az erényeit és jó tulajdonságait látod. Terveket szövögetsz a 
jövőre nézve, álmokat szövögetsz, hogy elérd a célod, úgy érzded képes vagy 
legyőzni minden akadályt. Egyszerűen érzed, hogy mindez lehetséges, van 
hited, bizalmad.
Ahogy egy műalkotás születésekor, úgy egy projekt kezdetekor szükség 
van erre az eufórikus állapotra. Akár egy újszülött érkezésekor, televagyunk 
izgalommal, várakozással és úszunk a boldogságban. Itt az idő, hogy valóra 
váltsd elképzelésed, hogy megtervezd, milyenek szeretnéd a vállalkozásod. 
Ebben a képzeletbeli forgatókönyven, meghatározod a számodra legfontosabb 
célokat, értékeket melyek motiválnak és segítségedre lesznek ebben a 
kalandban. Minden kétszer születik, először az elmében, majd a valóságban. 

1. lépés
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Az első kreatív lépés az üzletben, mikor minden apró rész-
letet átgondolsz, a kreativitásod és a tehetséged a csúcson 
van. Megállíthatatlannak és optimistának érzed magad, 
képes vagy mindenre adekvát megoldást találni minden 
felmerülő problémára, mivel magabiztos vagy. 

Amikor valódi szenvedélyt és lelkesedést érzel egy üzleti 
projekt iránt, nem érdekelnek más emberek véleménye. 
Talán őrültnek bélyegeznek, de Téged semmi sem állíthat 
meg. Nem hezitálsz, ha kétségekkel vagy félelmekkel talá-
lod magad szemben, de mindent az álmaidra teszel fel. 

Ez a vállalkozó szellem, amely inspirál, hogy álmaid valóra 
váltásában, hogy higgy és bízz magadban, és megtaláld a 
szükséges forrásokat a céljaid eléréséhez. És ha ez a szak-
mai cél összhangban van az életcéloddal, a projekt válik az 
életed küldetésévé. Akkor semmi nem téríthet el a célodtól.

Ez az elhatározás,  amely segít, hogy megtedd a szükséges 
lépéseket, hogy legyen elég energiád annyit dolgozni, 
amennyi szükséges és elköteleződj a saját üzleted iránt, 
mely segít felülemelkedni a nehézségeken, a kivállóság 
érdekében. 

Ez a kezdeti szakasz alázatos hozzáállást kíván, hogy 
elfogad a veszteségeket anélkül, hogy feladd és tanulj az 
esetleges hibáidból. Hasonlóképp, muszáj felismerned, ha 
segítségre van szükséged, folyamatos tanulásra és informá-
ció gyüjtés szükséges a kiválasztott szektoroban. Az életen 

E csoportok számára különösen fontos a vállalkozói képes-
ségek megalapozott fejlesztése.

Úgy gondoljuk, hogy a vállalkozói képességek az alábbi 3 
pilléren alapszanak
• Önismeret
• Szükségleten alapuló ötlet kidolgozása
• Az ötletek projekt szerű megvalósítása

Megismerni és fejleszteni különböző technikákat, képes-
ségeket, attitűdöket melyek fejlesztik a szükséges kompe-
tenciáinkat, a vállalkozói kompetenciákat, melyek képessé 
tesznek elképzelni, tervezni és megvalósítani a projekteket. 

Egy e-kereskedelem üzlet létrehozásához az alábbi ténye-
zők végiggondolása szükséges: 

A. Személyes autonómia
• Önbecsülés és önbizalom fejlesztése
• A teljesítményhez szükséges motiváció tisztázása
• Felelősség vállalás tetteinkért
• Hatékonnyá tenni a munkavégzést
• Döntéseket hozni és problémákat megoldani

B. Irányítás
• Kommunikációs és tárgyalási készségek fejlesztése
• A csoportmunkára való törekvés
• Kockázatot vállani
• Energikussá válni
• Pozitív befolyással lenni másokra és motiválni
• Érdekeltség

át tartó tanulás az egyik kulcsa, hogy előre lépj a következő 
fázisba; ez segít, hogy hasznosítsd a hibáidat a tanulási 
folyamatban, és kitarts amíg el nem éred a kívánt sikert.

A fő készségek saját üzlet kezdéséhez :
 Hit
 Vízió
 „Know-how” megtervezése
 Önbizalom
 Kreativitás
 Optimizmus
 Lelkesedés és szenvedély
 Kiválóságra való törekvés
 Elköteleződés
 Kitartás
 Alázat
 Tanulási képesség

Mindezek a képességek szükségesek egy projekt véghezvi-
teléhez. Néhányan ösztönösen rendelkeznek e képességek-
kel, de mindenkiben fejleszthető megfelelő képzéssel. Mely 
képességekben kell fejlődnöd? Bármit megtehetsz! Csak 
döntsd el és tedd ami ehhez szükséges. 

Az e-kereskedelem az egyik legjellemzőbb szektor, mely a 
tartós munkanélküliek számára megoldást jelenthet. Szá-
mos okból kifolyólag, tartós foglalkoztatást jelent. Főként az 
alábbi csoportokba tartozók számára: 
Középkorúak és fiatal felnőttek, akik elvesztették állásukat 
és régóta nem találnak újat
Hátrányos gazdasági-, társadalmi helyzetben élők
Magukat még mindig aktívnak érző nyugdíjasok
GYED-en, GYES-en lévő kismamák
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C. Innováció
• Kezdeményezőnek lenni abban, amihez igazán értünk
• Kreatívnak lenni az ötletek, kezdeményezések és akciók 

terén
• Változást kezdeményezni és nyitottnak lenni
• Tervezni és végrehajtani projekteket
• Jövőképpel rendelkezni

D. Üzleti képességek
• Meghatározni az üzleti célt és versenyképes stratégiát 

alkotni
• Gazdasági és pénzügyi kérdések átgondolása, mene-

dzselése
• Humán erőforrás menedzselése
• A tevékenységhez kapcsolódó folyamatok kidolgozása
• Marketing és üzleti stratégiák alkalmazása
• Etikus és társadalmilag felelős magatartás 

A kérdések, melyek megválaszolása mindenképp szüksé-
ges e-kereskedelem vállalkozás beindítása előtt:

Milyen új életritmusom lesz?
Vállalkozóvá válni azt jelenti hogy a magad főnöke leszel, 
ezért muszáj kereteket állítani, mikor dolgozol és mikor nem. 
Ez különösen előnyös, mivel megkapod azt a szabadságot, 
melyre mindig is vágytál, bár ha rosszul kontrolálod az időt, 
akkor kevésbé produktív és a magánéleted rovására is me-
het. Sok vállalkozó megtart néhány rutint, szokást, a korábbi 
munkahelyéről, habár most saját maguknak dolgoznak. 

Hogyan szerezzek tőkét a vállalkozásomhoz?
Ha nincs tőkéd a saját vállalkozás beindításához, talán nem 
ez az alkalmas idő az előteremtésére. Az üzleti tervednek 
realisztikusnak kell lennie, és pontosan, átgondoltan megter-
vezni hogyan juthatsz tőkéhez az e-kereskedelem piacára 
való belépéshez.

Különböző szerepeket kell felvállalnom?
Minden cégalapítási kezdet nehéz, ami azt jelenti, hogy 
olyan feladatokat és munkákat is meg kell csinálni, melyek 
kellemetlenek lehetnek, úgymint menedzsment feladatok, 
könyvelési feladatok, iroda takarítás, befektetőket keresni, 
bankokkal tárgyalni. Fontos felkészülni ezekre, mert ha csak 
nincs elég forrás munkavállalókat felvenni, egyedül fogod 
elkezdeni és fokozatosan bővíteni a csapatot.

Melyek az erősségeim és gyengeségeim?
Ezek tudatában világosan látható, hogy mely szakmai terü-
leteken kell fejlődnöd. Ez a kérdés szintén segít megvála-
szolni, azt hogy melyek a speciális elvárásaid, mely szintén 
hasznos lehet ha későbbiekben munkavállalókat kívánsz 
alkalmazni.

Milyen támogatásra számíthatok?
A család és a barátok támogatása létfontosságú, mivel sok 
nehézséggel és akadállyal szembesülsz a kezdetekkor. 
Különösen, ha el is hanyagolod őket, mivel a saját céged 
felépítésén dolgozol, főleg ha a családi megtakarítást fek-
tetted be. A legjobb, ha megbeszéled mindezt velük, elma-
gyarázod a szituációt, nehogy szétszakítsa a legfontosabb 
kapcsolataid. 
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Munkakörnyezet
A siker, nem pusztán a célok végrehajtását, elérését jelenti, hanem azt a folyamatot, 
ahogy a végrehajtásuk közben a hibákat leküzdjük. Mikor a fiatalok kilépnek az 
életbe az oktatás keretei közül, a „Mihez kezdjek az életemmel”? kérdés mindenkiben 
felmerül. Egy sikeres nagyvállalatnak szeretnék dolgozni? Saját céget szeretnék, 
melyben mások ötleteit valósítjuk meg? Vagy szeretném a saját ötleteimet valóra 
váltani?

Nem könnyű a válasz. Néha egyszerűen az első utat követjük, mert ebben van 
a legkisebb kockázat. Miért kockáztassam minden vagyonom és időm egy ötlet 
megvalósítására? Pedig néha ez a legjobb motiváció. Saját céget indítani több 
mint egy saját ötlet valóra váltásában bízni. Egy munkáltató az aki megragadja a 
lehetőséget és vállalja megvalósítással járó kockázatot.
Manapság sokan nem is ismerik ennek a szónak az igazi jelentését. A legtöbben a 
saját ötletüket lehetőséggé változtatják és képesek másokat is meggyőzni, hogy 
higgyenek bennük. Ez az igazi profivá válás első kis lépése: tudni kell hol is kezdjük. 
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E században az információ technológia a húzó ágazat. A 
vállalkozók azokra a technológiákra fókuszálnak melyekkel 
ötleteikből funkcionáló prototípus válik. Azok a vállalko-
zásokat, melyekben internet technológiát használnak 
fel, e-bussnies-nek hívjuk. Vállalkozásba kezdeni ezen a 
területen igazán egyszerű, mivel az internet biztosítja szá-
munkra mindazon eszközöket, melyek célunk eléréséhez 
szükségesek, de van egy fontos eszköz, mely szükséges az 
ötleteid fejlesztéséhez: a vállalkozó maga. Ahogy Bo Benett 
az eBookIt.com ügyvezetője és számos grafikai design cég 
befektetője fogalmaz:” A siker kulcsa nem az amid van, 
hanem aki vagy.”
E fejezetben azokat vállalkozó lét azon aspektusait járjuk 
körben, melyek sikerhez vezethetnek. 

1. Proaktivitás
Az első lépés hogy mindig proaktív légy! Hogyan éred 
el? Először is magadat kell irányítanod. Az „önirányítás 
képessége” egy nagyon sarkalatos pontja a vállalkozóvá 
válásnak. Professzionálisnak lenni egy munkakörnyezetben 
lehetetlen, ha cselekvő képtelen vagy az életben. Hogy ez 
mit jelent? Cselekvő képtelennek lenni, annyit tesz mint 
negatívnak lenni. Ezek a típusú emberek nem keresnek 
megoldásokat, ha nem adódik rögtön kézenfekvő, könnyű 
megoldás, hanem egyszerűen nemet mondanak. Mit kell 
tenned hogy proaktív legyél?

2. Jól szervezett
Következő lépésben, minden vállalkozónak szüksége van 
az ötletei rendszerezésére, egy élhető rendszerve szerve-
zésére, hogy az elképzelés valós alakot öltsön. Ez olyan 
előny, mely néhány eszközzel könnyen megszerezhető. 
Ne aggódj, ha normál esetben nem vagy egy jól össze-
szervezett ember, mert nem ez számít. Az összeszedett 
vállalkozás lényege, hogy a fő célra fókuszál és vezetője 
képes feladatot delegálni. 

Miért fontos a jól szervezettség? A legtöbben úgy érzik, 
csak az idejüket vesztegetik olyan feladatokkal, melyeknek 
semmi értelme. Ez frusztációhoz és stesszhez vezet, úgy 
érezzük a cégünk nem képes növekedni, fejlődni. Ebben 
az anyagban áttekintünk néhány fejezetet, melyet követve 
jobban szervezetté válhatunk a cégen belül. Tekintsd úgy 
mint egy ciklikus rutint, melyet akár minden nap, héten 
vagy hónapban ismételhetsz.

1. állomás: Kötelezd el magad a küldetés és vízió iránt
Mindig tartsd szem előtt mi a céged jövőbeli köldetése. Ne 
hagyd magad eltéríteni ettől a fókusztól. 

2. állomás: Azonosítsd be a szerepeket
Which roles are Milyen szerepek/ feladatok vannak a 
cégedben? Az egyes szerepek kihez tartoznak? Ne feledd 
egy személy akár több feladatot is elláthat (de nem többet 
mint 7)

Cselekvő képtelen
nincs mit tenni
én ilyen vagyok
képtelen vagyok
kéne
Nem

A negativitás helyett, a proaktív út üdvözli a változásokat és 
jobban próbálja csinálni. A “nem” helyett minden megpróbál, 
hogy igen legyen. Ennek tudatában megpróbálhatsz igazi 
profi lenni. Ha van egy ötleted és vállalkozni szeretnél, pro-
aktív módon kell eljárnod, meg kell próbálnod megoldani a 
problémákat, soha ne mond hogy soha (persze ez nem azt 
jelenti hogy mondj mindenkinek igent), gondold végig a le-
hetőségeket, vállald a kockázatot és inteligensen cselekedj!

Proaktív
nézzük a lehetőségeinket
egy másik megközelítésből is 
megpróbálom
én választok
én preferálok
bármibe is kerül
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6. állomás: Értékelés
Ez az utolsó és egyben az egyik legfontosabb állomás. Ha-
sonlítsd össze az elvégzendő feladatokat, azokkal, melyeket 
ténylegesen elvégeztél. Értékeld a heti/ napi teljesítményed 
és folyamatosan fejleszd magad e téren (mit tudnál hatéko-
nyabban, jobban csinálni).
Ha követed ezt a rendszert minden nap, akár minden héten, 
összeszedettebb, jobban szervezett munkád lesz és minden 
nap fejlődhetsz. 

3. Csapatjátékos
Ez a vállalkozó egyik legfontosabb tulajdonsága. Meg kell 
tanulnod csapatban dolgozni és megtanulni hogyan lehet 
egy csapatot sikerre vinni. A csapatmunka két vagy több 
ember interakcióját jelenti, melyben a csapattagok tevékeny-
sége kihat egymásra. 
A csapatmunka néhány fontos eleme: 
• Világos és érthető célok
• Hasznos képességekkel rendelkező csapattagok
• Bizalom a csapattagok között
• Elkötelezettség
• Jó kommunikációs gyakorlat a tagok között
• Tárgyalási képességek
• Vezetés és támogatás

Ha hatékony csapatmunkát szeretnél ezeket kell szem 
előtt tartanod. De legyünk őszinték, ha egyedül végzed a 
vállalkozásod, szükséged van néhány csapatmunkát fej-
lesztő taktikára. Jól szervezettnek lenni az első lépés, mivel 
tudod az egyes funkciókhoz tartozó feladatokat és képes 

vagy delegálni, de meg kell fontolnod a jó csapatmunkához 
szükséges feladatokat is (tekintsük át e területet is a maga 
ciklikusságában): 

Erő
- Delegálni
- Megbízni
- Felhatalmazni

Motiváció
- Ösztönözni
- Jutalmazni
- Felismerni

Fejlesztés
- Forrásokat adni
- Képezni
- Új tehetségeket felfedezni

Vezetés
- Célokat definiálni
- Látószöget szélesíteni
- Visszajelezni

3. állomás: Sürgős vs. nem sürgős
Különösen fontos, az egyes szerepekhez tartozó feladat lista 
elkészítése, majd ezek ragsorolása, sürgős, nem sürgős, 
fontos nem fontos szempontok szerint. Ebből készíthetsz egy 
mátrixot. Általában egy jól működő szervezetben a fejleszten-
dő feladatok fontos-nem sürgős kategóriába esnek. Miért? 
Próbáld ki!

  Sürgős  Nem sürgős
Fontos   Krízis, nyomás,   Tervezés, vízió, értékek, 
  határidők előkészítés
Nem fontos Megszakítás,  Kibúvó tevékenységek,
  váratlan   trivialitások, 
  tárgyalások  idő vesztegetés

  

4. állomás: Készíts egy döntési táblázatot egy hétre előre
A hatékony működés lényege, hogy mindig a fő küldetést tart-
suk szem előtt, minden hetet, akár napot ennek megfelelően 
tervezzünk meg. Készíts egy feladatlistát, és ha akár egyet 
is el kell halasztanod később gondoskodj a befejezéséről. 
Készíts egy listát minden területhez, minden héten.

5. állomás: Teljesség
Mit is jelent ez? Tulajdonképpen egy hatékony napi tervezés. 
Lásd előre a napi feladatokat és rangsorold a rád váró 
feladatokat. kezd a sürgős, de nem fontos feladatokkal. A 
nap végére legyen egy ellenőrző listád az aznapra tervezett 
feladatokról. Minden elvégeztél? Közelebb kerültél a célok 
megvalósításához?

2. lépés Hozzáértővé válni
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4. Konfliktus kezelés
Ha csapatmunkáról beszélünk, van valami, ami megkerülhe-
tetlen: konfliktusok a csapattagok között. A konfliktus olyan 
folyamat, mely akkor kezdődik, mikor az egyik fél negatívan 
viselkedik (vagy negatívan fog viselkedni abban, ami őt is 
érinti. Egy vállalkozónak kiemelten fontos hogy kezelni tudja 
a dolgozók közötti konfliktusokat. Ismerned kell a konfliktu-
sok általános folyamatát, hogy tudd észlelni őket, és tudd 
kezelni is őket. 

Háttér: Miért történik a konfliktus?
Észlelés: Mi az egyes felek véleménye? Miről is szól a 
konfliktus?
Pozicionálás: Mi az érintett felek álláspontja?
Viselkedés: Miképp viszonyulnak az egyes felek a konflik-
tushoz?
Döntés: Hogyan tudjuk megoldani a konfliktust? Kerüljük el 
a problémát? Vagy közelítsük egymáshoz a feleket?
Eredmény: Melyek a pozitív és negatív következményei a 
konfliktus megoldásnak? 

Meg kell értened ezeket a folyamatokat, mivel minden 
esetben el kell jutni az optimális megoldáshoz. Segítened 
kell megoldani a problémát (tárgyalásokon keresztül, egyez-
tetések segítségével, integrációval), vagy magát a konfliktus 
hátterét áttekinteni (kiterjeszteni a megoldási lehetőségeket, 
fejleszteni a szervezeti kultúrát). Majd értékelni a következ-
ményeket, hogy a konfliktusok elkerülhetőek legyenek.

5. Döntéshozatal
Végül fontos kitérni a döntéshozatal folyamatára. A döntés 
egy olyan folyamat, melyben az észlelt információkat 

értékeljük előzetes tapasztalataink alapján, hogy a cégünkben 
kitűzött céljainkat elérjük. Minden vállalkozó számára fontos, 
hogy megtanulja a döntéshozatal mechanizmusát és megfelelő 
módon alkalmazza azt. Az alábbiakban a döntéshozatal általá-
nos folyamatát írjuk le. 
A helyzet érzékelése: mikor felismered a döntéshozatal szüksé-
gességét a meghatározott célok érdekében

Probléma analízis: átgondolod a problémát, próbálod tisztán látni 
Célok definiciója: ez az a fázis mikor „Miért kell döntést hozni?” 
kérdésre keresed a választ
Megoldások keresése: átgondolod a megoldási lehetőségeket
Megoldások értékelése: összehasonlítod a megoldási lehető-
ségeket kockázat, költség, idő és forrás kritériumok mentén, 
ilyenkor akár tanácsadó bevonása is szükséges lehet
Választás: az értékelést követően kiválasztod a legjobb megol-
dási lehetőséget a céloknak megfelelően
Implementáció: a döntéshozatalt követően annak megfelelően 
cselekszel és értékeled hogy valóban a célok megvalósítását 
szolgálta

A kézikönyv célja bemutatni, hogy bárkiből lehet vállalkozó. 
Vállalni a kockázatot az ötleteink megvalósítása érdekében nem 
is olyan bonyolult. Ahogy a kézikönyv elején is utaltunk rá, a fő 
akadály nem az jelenti, hogy mivel rendelkezel, hanem hogy ki 
is vagy igazán. Proaktív magatartással, összeszedettséggel, jó 
csapatvezetőként, hatékony konfliktus kezelőként, jó döntésho-
zóként (többek között) készen állsz hogy igazi szakember váljon 
belőled, hogy jó vezető légy, aki képes csapata motiválására, 
hogy közösen hajtsátok végre az álmokat, ne csak irányítsd 
őket, hanem közös célért dolgozzatok.
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Internet és on-line kommunikáció

A kilencvenes évek eleje óta, mióta az internet technológia rengeteget fejlődött és 
mindenki számára elérhetővé vált, nagyon megváltozott a világunk.
A web, a legnagyobb kommunikációs hatalommá vált, amit csak eddig ismertünk. 
Megváltoztatta minden addigi szokásunkat, ahogy tanulunk és tanítunk, eladunk 
és veszünk, informálunk és informálódunk, ahogy megosztunk és résztveszünk 
a közösségi életben, ahogy új barátokkal találkozunk, ahogy problémákat oldunk 
meg. Ma már nehezen képzeljük el az életünket internet nélkül. 
Ez a lépés az internet használattal kapcsolatos néhány alapfogalmat tisztáz, és 
hogy mire is figyeljünk mielőtt e-üzletbe vágunk?
• Mi az Internet?
• Hogyan lépjek be az web világába?
• Hogyan regisztráljak domain nevet?
• Mi az a web tárhely?
• Mi az e-mail?
• Még több az internetes kommunikácóról
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1. Mi az internet?
Az internet a globális hálózatok hálózata. Milliónyi számí-
tógépet köt össze, globális hálózatba kapcsolva őket, így 
bármelyik számítógép képes kommunikálni bármelyik másik 
számítógéppel mindaddig, míg kapcsolódnak az internet-
hez. Az Internet World Stats alapján 2013 decemberében 
2 802 478 934 internet használót regisztráltak, mely a Föld 
lakosságának 39 %-a. Felmerül a kérdés hogy ki az Internet 
tulajdonosa? Tulajdonképp az internetnek nincs tulajdonosa, 
nincs konkrét személy vagy szervezet, aki kontrolálná az 
internetet világszerte. Az internet nem egy önálló entitás, 
hanem konkrét infrastruktúrához köthető hálózatok össze-
kapcsolódását jelenti. 

2. Hogyan kapcsolódhatsz az Internethez? 
A kérdés magától értetődő mindazok számára, akik napi 
szinten használják az internet böngészőket. De ha nem 
vagy jártas az internet világában, szükséged lehet néhány 
alapismeretre, ahhoz hogy használni tudd. 

Először egy internetet biztosító eszközre lesz szükséged. 
Ez különböző eszközök segítségével lehetséges. Érdeklődj 
a barátaid vagy családod körében, melyik a legalkalmasabb 
eszköz. Másodszor szükséges egy “böngésző” telepítése 
a számítógépre. A “böngésző” egy keresésre alkalmas 
szofver, melynek segítségével weboldalakra kereshetsz 
rá, weboldalakra regisztrálhatsz, egyik oldalról eljuthaszt 
egy másikra, e-mailt fogadhatsz és küldhetsz. Rengeteg 
böngésző program áll rendelkezésedre, melyek szinte va-
lamennyi számítógépen jól működnek. Napjainkban szinte 
valamennyi böngésző program ingyenes és eleve telepítve 
van a számítógépre. A leggyakoribb böngészők: Microsoft 

Internet Explorer, Google’s Chrome, Mozilla Firefox, Apple’s 
Safari. A telepített böngésző típusa függ a számítógépen 
használt operációs rendszertől is (pl: Microsoft Windows, 
Linux, Ubuntu, Mac OS).

3. Hogyan regisztráljunk domain nevet? 
Ha saját vállalkozás indítását tervezed, mindenképp szük-
séged lesz egy domain név regisztrálására, ahhoz hogy 
weblapot hozz létre és azt üzemeltetni is tudd. A domain név 
regisztráció az első lépés az internetes jelenlét biztosításá-
hoz, a vásárlók eléréséhez. A domain név a céged interne-
tes cím. A domain-t URL-nek (Universal Resoruce Locator) 
is nevezzük. A domain név megválasztása rendkívül fontos, 
így hagyj rá időt és jól gondold át. 
Olyan nevet válassz, mely illik a termékedhez vagy szol-
gáltatásodhoz és a vásárlóknak könnyű megjegyezni. Ha a 
név túl hosszú és bonyolult, könnyen elrontják a gépeléskor. 
Néhány esetben a legjobb ha a cég nevét használjuk doma-
in-ként, kiváltképp ha márkanévként is használni kívánod. 

Példa: 
1. Egy utazási ügynökséged van, a neve Sunny Travel. Ez 
esetben használhatod a nevet domain-ként is, mivel egyér-
telmű hogy utazásokkal foglalkozol.
2. „Sana” nevű cipőket forgalmazol. Ez esetben megfonto-
landó hogy a domain névbe beépítsd a „cipő” szót is, mivel 
így lesz egyértelmű a vásárlók számára, mit is árulsz. Ez 
szintén segít a weboldalad előresorolásában a különböző 
böngészőkben, mely több látogatót is eredményez. 

Ellenőrzid hogy a domain név még nem foglalt. A böngésződ 
segítségével ezt könnyen ellenőrizheted, csak beírod és 

látod is hogy létezik e már ilyen oldal. Előfordul, hogy a név, 
amit választottál foglalt valamilyen kiterjesztésben, de más 
kiterjesztéssel még elérhető. Például „myproject.com” (ez 
esetben a kiterjesztés .com) már foglalt, megpróbálhatsz 
egy másik kiterjesztéssel, úgymint „myproject.net”, „mypro-
ject.org” stb. 

Használd a még elérhető kiterjesztéseket. Ahogy a fentiek-
ben említettük a kiterjesztések végződések (képzők) mint 
például .com, .net a weboldalak végén. A kiterjesztéseknek 
speciális használatuk lehet, tehát légy körültekintő a válasz-
tásnál, hogy biztosan illik a profilodhoz. A .com a legnépsze-
rűbb, az alábbiakban néhány szintén népszerű és gyakran 
használt kiterjesztést találsz: 
.info: információs oldalakhoz
.org: nonprofit szervezetek részére
.net: technikai, internet szakoldalak
.biz: üzleti vagy kereskedelmi oldalak
Vagy választhatod az országod kódját is.
Milliónyi regisztrált domain név létezik, tehát egy frappáns 
és megjegyezhető weboldal név kitalálása létfontosságú. Ha 
kitaláltál egy nevet próbáld ki ismerőseid, családod, barátaid 
körében hogy valóban figyelemfelhívó és értelmezhető.

Dönthetsz úgy is, hogy egyszerre több domain nevet 
regisztrálsz, például különböző kiterjesztésekkel. Ez 
megakadályozza, hogy a versenytársak hasonló verziókat 
használjanak mint a tied és garantálja, hogy a vásárlóid 
akkor is megtalálnak ha nem emlékeznek pontosan a web-
oldal címére. Ezt akár később is megteheted, ha céged már 
növekedésnek indult. De légy elővigyázatos, mert addigra 
már akár regisztrálhattak hasonló neveket mint a tied. Két 
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domain névvel rendelkezni, nem azt jelenti hogy egyszerre 
két weboldalt kell üzemeltetned. Sok cég él ezzel a gyakor-
lattal, melyet úgy hívunk „domain átriányítás”

4. Mi a weboldal kiszolgálás? 
A weboldal kiszolgálás egy internetes lehetőség/ szolgálta-
tás, mely lehetővé teszi magán személyek, szervezetek és 
cégek részére saját weboldal üzemeltetését a világhálón. A 
kiszolgálók, másképpen internetes szolgáltatást biztosítók 
olyan cégek, melyek akár megvásárlás, akár bérlés útján 
tárhelyet biztosítanak szervereken az ügyfeleik számára. 
A web kiszolgálás leginkább egy irodaházi irodabérléshez 
hasonlítható. A weboldalad tekintetében ez azt jelenti, 
hogy bérleti díjat fizetsz egy speciálisan erre kifejlesztett 
számítógépes szerveren. Csakúgy, mint az irodádnak, a 
weboldaladnak is saját címe van, mely megadja a pontos 
elhelyezkedését a szerveren. 
A kis cégek weboldalai általában hasonló karakterűek. 
Annak érdekében hogy el tudd dönteni milyen szolgáltatásra 
van szükséged az alábbi kérdésekre kell válaszolnod: 
• Mekkora helyre van szükség?
• Sok látogatóra számítok az oldalamon?
• Szükségem van adatbázisra?
• Hány e-mail címet akarok használni?
• Milyen szoftverrel akarom elkészíteni a weboldalam?
Kezdhetsz egy alapcsomaggal is, amit aztán később 
folyamatosan bővíthetsz, ha szükséges. A legtöbb webki-
szolgálással foglalkozó cég tanácsod ad ebben, ha további 
kérdéseid vannak. 

5. Mi az e-mail?
Az e-mail az elektronikus levél rövidítése. Olyan levél, mely-
nek az internet a szállítója. Egy e-mail cím képes e-maileket 
fogadni, mely cím egy bizonyos felhasználóhoz tartozik. 
Egy e-mail cím egy felhasználó névből és egy domain 
névből áll, melyeket egy @ jel köt össze. A szavak között 
és jelek között nincs szóköz. E-mail címet számos internet 
szolgáltató kínál. A cím első felének választhatod a saját 
neved (amennyiben még nem foglalt) és a második része 
(a domain név) két verzió lehetséges. Választhatsz e-mail 
szolgáltatót ilyen profilú weboldalakról (Google, Yahoo, mic-
rosoft) vagy használhatod a saját céged domain-jét. 
Tehát mikor ehhez a kérdéshez érsz, számos lehetőséged 
van. 
Tip: Ha saját válalkozásba kezdesz, mindig célszerű a saját 
domainedet használni az e-mailekhez. A Hotmail, Yahoo 
szolgáltatók általában inkább magánszemélyek használják. 

Az e-mail használat előnyei: 
• gyors- a címzettek gyorsan megkapják a leveleid
• biztonságos
• alacsony költségű
• fotók, dokumentumok és egyéb fájlok is csatolhatók az 

e-mailhez, így az információ könnyen megosztható má-
sokkal

• egy e-mailt akár több címzettnek is küldhető egy időben
• az e-maillel gyorsan és könnyen jut el az információ. Jó 

lehetőség hogy egy gombnyomással küldjünk információt, 
így naprakészek lehetünk legyünk bárhol is

6. Online kommunikáció
Ha az ember nem online, tehát nincs internet kapcsolata, 
számos más lehetősége adódik a kommunikációra, postai 
levelezés, telefonálás, személyes találkozó stb. Az online 
kommunikáció rendkívül hasonló. A helyzettől függően on-
line indíthatunk telefonhívást, használhatjuk a chat-et, video 
chat-et. Manapság az üzleti élet szinte elképzelhetetlen az 
online kommunikáció nélkül. 
Számos online kommunikációs szolgáltató áll rendelkezé-
sünkre. E fejezetben bemutatjuk a legnépszerűbbeket. Az 
e-marketinghez szükséges kommunikációs lehetőségeket a 
9. fejezet mutatja be. 
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Skype 
A Skype-on keresztül lehetőség van valós 
idóben chatelni, és video hívást indítani. A 
video beszélgetés személyesebbé teszi az 
üzleti partnerrel való kommunikációt. A leg-
több Skype szolgáltatás ingyenes és könnyen 
letölthető mobilra és számítépre egyaránt. 

Facebook 
A Facebook egy közösségi oldal, amin 
keresztül könnyedén tarthatod akapcsolatot 
ismerőseiddel, barátaiddal, családoddal és 
megoszthatod velük elképzeléseid. A céged 
számára készített Facebook profillal elérhetsz 
bárkit, aki az üzleted szempontjából fontos. 
Könnyen tarthatod a kapcsolatot a vásárlók-
kal, akik lájkolhatják is a az oldalad, olvashat-
ják a bejegyzéseid és akár meg is oszthatják 
másokkal. 
Facebook oldallal rendelkezni alapelvárás 
az online léthez, csakúgy mint e-mail címmel 
rendelkezni. Mióta a Facebook ennyire 
népszerű lett, más oldalak is integrálták, így 
egyetlen facebook felhasználó névvel akár 
több szolgáltatást is igénybe vehetsz.

Linkedln
A Linkedln inkább szakmai tartalmú oldal. A 
LinkedIn-re való bejelentkezéssel saját szakmai 
profilodat menedzselheted és kiépítheted saját 
szakmai hálózatodat. A LinkedIn többféle lehe-
tőséget kínál terméked/szolgáltatásod népsze-
rűsítésre, így segítve a kisebb cégeket is. 

Twitter
A Twitter segítségével rövid üzeneteket, un. 
„tweet”-eket küldhetsz. A tweet leginkább pilla-
natnyi gondolatok megosztására alkalmas, de 
itt is küldhetsz szöveget, képeket, vagy videót.

Dropbox
Dropbox szintén egy ingyenes szolgáltatás, me-
lyen keresztül megoszthatsz fotókat, dokumen-
tumokat, videókat másokkal és saját internettel 
működő eszközeiddel. Nagyon hasznosnak 
bizonyul, mikor nagyméretű fájlokat szeretnél 
megosztani. 
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Pontosan határod meg a terméked E-Steps

A vásárlói szükséglet és a kínálat

Nagy valószínűséggel már feltetted magadnak a kérdést: „Mit tudok eladni az 
interneten?” Ez felmerül mindenkiben, aki ebbe a szektorba kíván belépni, főleg 
ha nincs komoly üzleti, irányítási tapasztalata. A legjobb módja az ideális termék 
megtalálásának, ha vissza felé indulunk el, ami nem jelent mást, mint megtalálni 
az embereinket, akik vágynak valamire (célcsoport), így tehát már meg is adhatod 
nekik azt a bizonyos valamit.
Ha már van terméked, meg kell találnod a célpiacát, mely valószínű a legnehezebb, 
legbonyolultabb dolog. Nemutolsó sorban, ha azt árulod, amire az embereknek 
szükségük van, sokkal egyszerűbb egy hasznos, hatékony, keresett webolal 
kialalkítása.
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Az elmúlt években az elektronikus kereskedelem, e-keres-
kedelem az egyik leg elterjedtebb vásárlási forma. A jelen 
rossz gazdasági helyzet ellenére, az e csatornán bonyolított 
forgalom évről évre növekszik.

Az internethasználók száma szintén jelentősen növekedett 
az elmúlt években. Jelenleg Európában 100 lakosra átlago-
san 27 on-line vásárlás jut. Ezek az adatok jól mutatják hogy 
az online kereskedelem hatalmas üzleti lehetőségeket rejt. 

Tagadhatatlan tény, hogy az új techológiák (és az inter-
nethez való egyre könnyebb hozzáférés) nagy változást 
jelentenek az üzleti szektor működésében. 

E-kereskedelmi piacok
A fentiek alapján, nem kétséges hogy az e-kereskedelem 
remek lehetőséget jelent a jövőben olyan, munkaerőpiaci 
szempontból hátrányos helyzetűek számára, mint a fiatalok, 
45 év felettiek, fogyatékkal élők. E csoportok képesek üzleti 
fejlesztésbe fogni, nagyobb befektetés, vagy különösebb 
know-how ismeretek nélkül is. 

Az új techológiákhoz való könnyű hozzáférés, megváltoz-
tatja a vásárlói szokásokat, felhasználó barát környezetet 
teremt, könnyű elérhetőséget jelent, szélesíti a lehetősége-
ket, lehetővé teszi a kis- és közép vállalkozások és egyéni 
vállalkozások fellendülését. 

Mi várható a közeljövőben?
Mielőtt bármilyen jóslatokba bocsátkoznánk e területen, egy 
bizonyos, egy gyorsan fejlődő piaccal van dolgunk, mely 
nemcsak a gazdasági dinamikájától függ, hanem a techoló-
giai fejlesztésektől is. 

Mindazonáltal az elmúlt évek analízisa alapján, az alábbi 
forgatókönyv jelezhető előre: 

1. Számításba véve miképp fejlődött az e-kereskedelem az 
elmúlt időszakban Európában, 2015-re az Európai vásár-
lások 50%-a az interneten keresztül zajlik majd. 

2. Ez alapján az éves növekedés már csaknem eléri a 20%-
ot. A fogyasztói bizalom növekedésével, az internethez 
való egyre nagyobb hozzáféréssel és némi kis szerencsé-
vel, ez tendencia várhatóan tartós lesz. 

3. A fuvarozási cégek egyértelműen növekedést jelentettek 
a kis és középvállalkozások által működtetett e-kereske-
delmi csomagszállítások terén, a növekedés az elmúlt 
években 65 %-os volt. 

4. 2015-re  várhatóan olyan új szektorok fejlődnek, melyek 
jelentősen segítik az e-kereskedelem fejlődését. 

5. Amerikában a e-kereskedelmi vásárlások 10%-t okos 
telefonon vagy tableten bonyolítják. Ezen eszközök hasz-
nálatában szintén nagy előre törés várható Európában. 

6. Az e-kereskedelmet szintén előrelendíti a mobilis fizetési 
formák előretörése.

Miben rejlenek a lehetőségek?
A legnagyobb lehetőség a még kiaknázatlan piacok célba-
vétele. 

A másik lehetőség (mely a legtöbb piacra érvényes) hogy a 
már meglévő piacon fejlesszük termékünket. A lehetőségek 
száma végtelen ez esetben. 

A kulcs versenytársak elemzése és rövid távú céljaik feltér-
képezése. Az on-line üzletben megszámlálhatatlan faktor 
rejlik (vásárlási szokások, kiszállítási és visszavételi feltéte-
lek, informálás, stb.)

Az innováció és kreativitás lehet az összehasonlítás alapja. 
Későbbi célok lehetnek az alábbiak is: 
• új üzleit modell kifejlesztése
• a termék további terjeszkedési új szolgáltatások kapcsolá-

sával
• a vásárlói kapcsolatok további erősítése a hozzá adott 

érték növelésével

Mindez a vásárlói visszajelzések felhasználását és kiértéke-
lését jelenti a szolgáltatás vagy termék további fejlesztése 
érdekében. 

Ez a típusú üzletág nem kíván nagyobb volumenű befeke-
tetéseket, egy jó marketing stratégiával és megfelelő inter-
netes pozicionálással a weboldalad látogatottsága jelentős 
mértékben nőhet. 

A lehetőségek határtalanok, az interneten rengeteg féle 
termékből választhatunk, saját terméknek célszerű olyat vá-
lasztanod, mely hozzád és érdeklődési körödhöz is közel áll. 
És elengedhetetlen hogy rengeteg időt és munkát fektess 
az e-boltodba, hogy sikeres legyen. 

Az életstílusunk és vásárlási szokásainkat áthatja a divat 
iránti érdeklődés. Szerencsére, vagy szerencsétlenségünkre 
a trendek áthatják életünket. És természetesen az internet 
eladási mutatók követik e trendeket. Ennek megfelelően ha 
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bármikor elemzi szeretnél egy adott terméket vagy márkát 
használd a GOOGLE TREND alkalmazást, mely össze-
hasonlítja a termékedet az éppen aktuális trendekkel, és 
számszerűsítve az eredményeket.

Fontos: Biztosnak kell lenned, hogy még létezik kiaknázat-
lan piaci szegmens, ahová még könnyű a belépés. Meg kell 
találnod hogy a potenciális vásárlóidnak mire is van igazán 
szükségük. 
Szó szerint több száz hiánypótló piac létezik (nagy és kis 
szektor egyaránt) ahol viszonteladók segítségével promotál-
hatod termékedet.
Mondani könnyű, de nem mindig egyszerű megtalálni azt a 
hiánypótló szegmenst, mely profitot eredményez. Számtalan 
olyan dolog is van, amelyért az emberek nem hajlandóak 
fizetni, vagy mert ingyen is hozzájuthatnak hasonló szolgál-
tatáshoz vagy a fizető képes kereslet alacsony a választott 
szektorban. 

Az internetes üzleti modellek

Alkosd meg és áruld a saját termékedet a saját weboldala-
don.
Vegyél részt egy partner programban (affiliate program), 
mely egyfajta viszonteladói programot jelent. 

Számos olyan digitális termék létezik (e-könyv, szoftver) 
mely szerzői jogokkal rendelkezik, tehát e jog megvásárlása 
esetén saját magad is árusíthatod a terméket. Ez azt jelenti 
hogy minden jog a tied, nem kell további jutalékot fizetned 
az eladónak.

Mi a legjobban eladható az interneten?

Szoftver és video játékok
Közvetlenül letölthetők a weboldalról. Ez kizárja a közvetítők 
megjelenését, csökkenti a költségeket és mindemellett 
vásárlásra ösztönöz, mivel mindössze néhány percet vesz 
igénybe a vásárlás anélkül hogy elhagyná az otthonát. 

Info termékek
Ez speciális információk értékesítését jelenti. Ha jól csinálod 
ez az egyik legjobban jövedelmező szolgáltatás napja-
inkban. Az információt megjelenhet weboldalról letölthető 
e-könyv formájában, melyhez csak az arra jogosult felhasz-
nálók juthatnak hozzá. 

Tanácsadói szolgáltatások
Érdemes átgondolni a tanácsadást hiánypótló területeken: 

Ne feledd, a saját vállalkozásod alapja: 
• magabiztosság
• olyan többlettudás, mely szakterületed

Affiliate programok (partneri programok)
Ha nincs saját terméked, vagy éppen fejlesztés alatt áll, 
érdemes e területet is kipróbálnod, ami akár egy jó kezdet 
is lehet. A kezdetektől rendelkezésre áll a termék és minden 

eladás után jutalékot kap, ami nagy előnyt jelent: nem kell 
időt és pénzt fordítanod a saját infrastruktúrád kiépítésére. 

Konkrét termék
Nagyobb kockázatot jelent, mivel tárolnod és kiszállítanod 
is kell, valamint végigkövetni az egész folyamatot. Nagyobb 
befektetést igényel, mint a fentebb vázolt lehetőségek, 
és nagyon kevés termék van, ami piacképes a kis cégek 
esetén is. 

Összefoglalva, kijelenthetjük, hogy azok a termékek, melyek 
zéró befektetést igényelnek és alacsony költséggel járnak: 
• digitális termékek
• az általunk előállított termékek
• a viszonteladói termékek

Ezekkel a termékekkel minden eladó bevételt termel! Kivéve 
a weboldal fenntartásához szükséges költségeket.

Végezetül, a legfontosabb elem, mely a legnagyobb figyel-
met igényel, maga a termékünk, melynek magas minőséget 
kell képviselnie, amihez garanciát is adunk, lecsökkentve 
ezzel a visszaküldési arányt. A garancia gyakorlatilag egy 
kötelező elem, ha az interneten akarsz kereskedni és hiteles 
is kívánsz maradni. 
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A jelenleg legnépszerűbb ágazatok az internetes eladások-
ban: 
• közlekedéshez szükséges jegyek
• hotel foglalás és turisztikai csomagok
• művészeti előadásokra szóló jegyek
• divat
• játékok
• ékszerek és órák
• valamint nagyon nagy ütemben vásárolnak az emberek 

telefonos és internetes szolgáltatásokat on-line

Vásárlói profilok az internetes termékek és szolgáltatások 
területén

Nagyon fontos ismerni az internetes vásárlók attitűdjeit is:
• foglalás és turisztikai csomagok: 25-34 év közötti fiatalok, 

jellemzően nagyvárosi, felső középosztálybeli
• ruházat, kiegészítő és sportszer: fiatal nők (34 éves korig), 

középosztálybeili, nagyvárosi
• könyv, magazin és újság: 25-34 év közötti fiatalok, nagy-

városi, közép és alsó középosztálybeli fiatalok

A legnagyobb növekedést mutató piacok az 
interneten
divatcikkek
repülő és vonatjegyek
szórakoztató iparhoz kapcsolódó jegyek
használtcikk 
CD-k és könyvek
éttermek
számítógépes applikációk
képzés
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Hálózatépítés és kommunikáció

A networking az emberek közötti kapcsolatokról szól, így vonja be őket a 
kölcsönös előnyök világába. Segíthet létrehozni egy új üzletet vagy fejleszteni egy 
meglévőt. Arra is használhatjuk a hálózatépítést, mint eszközt, hogy befektetőket, 
vásárlókat, alkalmazottakat, beszállítókat és üzleti partnereket találjunk az egyik 
legköltséghatékonyabb módon.

Építhetsz kapcsolatokat személyesen társasági eseményeken, konferenciákon 
és iparági együttműködésekben. Ám mindezt megteheted online is, olyan oldalak 
segítségével oldalak, mint a LinkedIn és a Facebook. Minél több módon építesz 
kapcsolatokat, annál több üzleti előnyöd származhat ebből. Normális, hogy az 
emberek nem érzik magukat feltétlenül otthonosan a kapcsolatépítés világában, 
ám ez a készség gyakorlattal igencsak jól fejleszthető. Minél többet építesz 
kapcsolatokat, annál könnyebb lesz.
Ebben a lépésben arról kapsz néhány ötletet, hogyan tudod használni a 
hálózatépítést a saját üzleti céljaidra. 
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Kapcsolatépítési lehetőségek
Ha kisvállalkozó vagy, a kapcsolatépítés egy fontos része 
az üzlet reklámozásának. A kapcsolatépítésen keresztül, új 
lehetőségeket fedezhetsz fel, vevői körödet bővítheted, és 
új támogatókat szerezhetsz, esetleg új munkatársakat. Be-
fektetőkre és új üzleti partnerekre lelhetsz. A kapcsolatépítés 
különösen fontos, ha otthonról dolgozol, mivel így kapcso-
lódhatsz a külvilághoz, megelőzve az elszigetelődést. 
A kapcsolatépítés, szerteágazó és folyamatosan változó 
tevékenység. Szükséges átgondolnod a kapcsolatépítés 
területeit és megtalálni a neked legmegfelelőbb módot. 

Konferenciák és események
Kezdj el részt venni különböző szakmai eseményeken, 
csoporttalálkozókon. Esetleg gondolkodj egy saját szerve-
zésűben. 

Üzleti kapcsolatok
Ha túl elfoglalt vagy az ilyen eseményeken való megjelenés-
hez, fókuszálj a legfontosabb 3-4 kulcsemberre. Gondold 
végig, hogy kik lehetnek azok, akik hasonló kihívásokkal 
állnak szemben és találjátok ki, hogyan segíthetnétek egy-
mást. 

Iparkamarák
Jó megoldás lehet az iparkamarákon keresztül kapcsolódni 
bizonyos csoportokhoz. A csatlakozással naprakész lehetsz 
az ágazatodban és értesült további kapcsolatépítést szolgá-
ló eseményekről is. 

Kapcsolatépítő csoportok
Kapcsolatépítő csoportokkal lehetőséged nyílik széles 
körben megismerni más kis és középvállalkozásokat. Lépj 
kapcsolatba a saját iparkamaráddal vagy böngéssz a neten 
olyan csoport iránt, ami úgy érzed, neked való lehet. 

Online hálózatépítés
Az online közösségi oldalak (úgymint Facebook és Linkedin) 
hasznos eszközök a vállalkozások számára a kapcsolat-
építés terén (más vállalkozásokkal és iparszövetségekkel). 
Feliratkozhatsz az iparszövetségek online hírlevelére, ami 
segíti a tájékozódást az aktualitások között, tájékoztat fontos 
eseményekről és lehetőségekről. Készítsd el saját vállal-
kozásod hírlevelét, kapcsolatban maradhatsz a vevőiddel, 
befektetőiddel. Ha hírlevelet küldesz ki, győződj meg hogy 
nem sértesz meg semmilyen spam szabályt.

5. lépés Terjeszd az igét



Mire számíthatsz? E-Steps

Stratégia és üzleti terv

Az előz lépésekben azt ellenőrizhetted, hogy az üzleti ötletedből valódi 
professzionális tevékenység lehet. Ellenőrizted, hogy vannak potencális 
vásárlók illeszkedő igényekkel, vagy olyanok, akikben létrehozhatók ilyen 
igények. Amennyiben a kutatások és felmérések megerősítik az gondolatodat, 
akkor folytasd a következő lépéssel. Ahhoz, hogy elemezd a projekt gazdasági 
megvalósíthatóságát, először meg kell értened, hogyan kell vezetned az üzleted. 
Azaz, elképzelni azt a különbözőműködési folyamatain keresztül.
Mint vállalkozó, a Te felelősséged a különböző fellépési területekre való 
odafigyelés:
• Adminisztráció
• Marketing (értékesítési és marketing tevékenységek)
• Termelés (az üzleted motorja)
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Vállalkozóként felelős leszel egy bizonyos szintű profitábli-
litásért, hogy fenntarthasd és fejleszthesd a vállalkozásod, 
hogy betarthasd a szabályozást és hogy a bevallásaidat 
megfelelően benyújthasd. 

A vállalkozás megköveteli a folytonos rendelkezésre állást. 
Ugyanakkor be kell látnunk, hogy ez nagyon nehéz, vagy 
egyenesen lehetetlen, értsd mindent magad csinálni szinte 
lehetetlen. Szóval, meg kell gondolni, hogy mely feladatokat 
tudodmagadra vállalni és melyeket kell delegálni. Átruház-
hatsz feladatokat, időhiány miatt, vagy azért, mert nem ren-
delkezel a megoldáshoz szükséges ismeretekkel.Gondold 
át, mit tudsz kezelni magad:

Ezután eldöntheted, hogy mit lehet delegálni, akár házon 
belül, a személyzetre vagy házon kívül, a szakemberekre. 
Így lehet koncentrálni az üzletre és megfelelni az ügyfelek 
elvárásainak.
Azonban meg kell tartani a szereped, mint a menedzser. És 
éppen ez a szerep kell, hogy megkülönböztesse a vállalat 
működési részéta “nem működő” kötelezettségktől.
A költségvetési, szociális és számviteli szabályokkal kapcso-
latos megszorítások ne befolyásolják a szakmaiságot, amit 
az ügyfelek elvárnak tőled. Ennek a szakmaiságnak tükrö-
ződnie kell a minőségben és a termékek egyediságáben. 
Javasolt a könyvelést szakemberre bízni.

Jelöld ki magadnak a feladatokat, amely lehetővé teszi, 
hogy a dönts, vagyis, megtervezhesd és figyelemmel kísér-
hesd a számaidat. Így lehetmegfelelően ellátni a szerepet, 
amitegy vállalkozás menedzselése jelent.
A könyvelődnek az alábbiakra kell odafigyelnie:
-a beérkező beszállítói és vásárlói számlák. Ezeket olyan 
gyakorisággal kell vinned neki, ahogyan az neki a legmegfe-
lelőbb (hetente vagy havonta)
-a kifizetések csúszása és a bevallások periódikus határidői
-haladó üzleti környezet megteremtése és éves jelentés 
készítése

Így már koncentrálhatsz az üzeltre, a munkamódszereid 
elemzésére és fejlesztésére.

Ehhez javasoljuk a gyakorlati termelési lapok bevezetését. 
Ezeknek a fájloknak meg kell feleniük a montioring és 
átláthatóság követelményeinek. Segíthetnek például az 
alábbiakban:
-a termékek teljestíményének követése
-a termelési paraméterek követése (például kivitelezési idő, 
anyaghasználat, ...stb.)

A termelésellenőrzés mellett felelős vagy továbbá egy másik 
feladat iránt is. Ez a büdzsé kézben tartása. Ezzel ellenőriz-
heted vállakozásod rentábilitásának mértékét. Mindezek 
mellett segít elkerülni a cash-flow problémákat.  Mindenek 
előtt igazítanod kell a büdzsédet a tervezett kiadásaidhoz 
(utazás, bérlés, reklám, telefon, számlavezetési díjak, 
...stb.). Mindezeknek természetesen összhangban kell 
lennie a forgalommal.
Más szóval a várható kiadásaidnak alatta kell maradnia a 
várható árbevételednek.
Minden kiadásodat csoportosítva kell felvezetnek a többi 
kiadás közé, így képes leszel összehasonlítani a kiadásokat 
típusaik szerint. Az előre eltervezett plafont pedig így tudod 
minél jobban kontroll alatt tartani.
Engedd meg, hogy egy példával szemléltessük mindezeket:
Vegyünk példának egy fiatal nőt, aki mivel profi a kézzel 
készített kiegészítők terén, azzal az ötlettel állt elő, hogy a 
szenvedélyéből megélhetést épít fel magának. Mostanra 
már készített termékeket, a művészi ösztöneit követve, 
mások által hulladéknak tartott alapanyagokbólklasszikus 
kézműves technikák készít termékeket. Mindenk előtt 
azonban ezekkel a termékekkel ki kell jutnia a szélesebb 
közönség elé.

Szabályok betartása

Szociális és adózási 
bevallások

Kimutatások
Indikátorok

Győződj meg arról, 
hogy létezik bizonyos 
fokújövedelmezőség a 
válalkozásodban

Társadalmi profit
Fiskális profit

Tevékenység 
kezelése

Előállítani a termékeket / 
szolgáltatásokat

Ellenőrizni a terméke-
ket és műveleteket

Megismerni a terméke-
ke / szolgáltatásokat
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Ahogyan a korábbi lépésekben láthattad, a készítőnek 
készítenie kell egy piackutást, hogy a célközönségének 
mekkora szüksége van a termékére. A fiatal nő ösztönösen 
megfogadta a figyelmeztetést, és workshopokat kezdett 
szervezni, ahol az emberek megismerhették a terméket és a 
készítési eljárást is. Ez a tesztfázis a munkafolyamat kezde-
tén elősegítette, hogy bizalommal lépjen a piacra. Mindezek 
mellett a felmerülő specifikus igényeket is feltárták a works-
hopok számára, finomítva ezzel a meglévő termékskálát és 
újakat is felhelyezve rá. A képességei és szenvedélye vezet-
te el oda, hogy az ötlete gazdasági valósággá válhasson.

Ahogyan azt korábban is láthattad, a projekt profitábilissá 
akkor vált, amikor a tevékenység elég eladást generált, 
hogy fedezzen minden kiadást, ami a vállalkozás működé-
séhez szükséges. Hogy ne legyenek túl magasak a kiadása-
id (a költségeken keresztül), mint a várható bevétel, minden-
képpen szükséges a jövőbeni kiadások monitorozása.
Határozd meg a várható kiadásokat:
Jövőbeni vállalkozásépítőként a következő kérdéseket kell 
feltenned magadnak: “Miket kell megtennem a termékem 
gyártási és sales oldalán?”
“Amikor tisztáztam ezeket a lépéseket, csak akkor kezd-
hetek el mennyiségi becsléseket végezni a nyersanyag és 
egyéb költséget terén.”

A mi példánkban az üzemeltetési folyamat a következő:

Nyersanyag gyűjtés
Kiadások:
Utazási költségek
A nyersanyagok összegyűjtése jelen esetben kulcsfontos-
ságú, hiszen a milyenségüktől függ a készíthető termékek 
jellege.
Ez a feladat lényegében abból áll, hogy alapanyag beszállí-
tói hálózatot keres a tervező, ez persze utazási költségekkel 
jár, melyekkel száolni kell.

Tisztítás, vágás, méretezés
Kiadások:
tisztítószerek
MInden összegyűjtött hulladékot mosási, vágási és kalib-
rációs folyamatnak vetnek alá. Ez a terméktől és annak 
jövőbeni felhasználásától függően különböző lehet. Ezután 
az alapanyag tárolása szükséges, a gyártás megkezdéséig.

A technikai felszerelés és díszítő kiegészítők tárolása. A 
kész termékek tárolása.
Kiadások:
kiegészítők
A termékek befejezéséhez a dizájner műszaki felszerelé-
seket és díszítő kiegészítőket tárolni szükséges. Ő a saját 
lakását használja általános raktárnak, itt tárol mindent, még 
az alapanyagokat is. Így nincsenek raktározási költségei.

Reklám akciók és közvetlen értékesítés
weboldal
kiadások:
reklámkampányok, utazás, weboldal fejlesztés, webhosting, 
...stb.

A termelés mellett egy vállalkozásnak reklámkampányokat 
is szerveznie kell, hogy promótálhassa a termékeket és 
maximalizálja az eladásokat.

Tervei szerint direkt megjelenésekkel értékesítené a termé-
keit kiállításokon és felfedező workshopokon és másodlago-
san egy kereskedelmi weboldalon keresztül.
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A kiegészítő költségek magukba foglalják:
-  250 € éves szakmai felelősségbiztosítás, plusz 100 € 

nettó kiegészítőkben pihenő árukészlet
-  fűtés, elektormos áram és világítási költségek (250 € 

évente)
-  irodai költségek (200 €)
-  éves könyvelői díj 1800 €
- posta és telefonköltség évente 400 €
-  negyedévente leemelt banki költségek éves összegben 

280 €
-  egy fő éves fizetése. Az alapító úgy döntött, hogy egyedül 

viszi a céget az első időszakban és kivesz 20000 € éves 
fizetést

-  járulékok 9000 € évente
-  adók (a szakképzés, szakmai hozzájárulás, CO2 kibocsáj-

tás és a foglalkozás-egészségügy) 310+250+90 €

A vállalkozás alapítója figyelmesen nyomonköveti a bank-
számlája alakulását és nem kér kiegészítő folyószámla-hitel 
keretet és más hiteleket a banktól. Emiatt nincs további 
banki költsége, mint a számlavezetési és utalási díjak.

Az árbevétel meghatározása
A működési folxyamat részeként a tervező az alábbiak sze-
rint modellezte az első évet:
280 darab termék értékesítése újrfelhasznált anyagokból 
nettó 30800 € értékben
kretaív kézműves workshopok éves összes nettő 15000 € 
értékben

MInden költség fellelhető az alábbi táblázatban. Hozáadtunk pár 
rakódó költséget, ami a tevékenység szrvezéséből származik:

Kiadás típusa   Mennyiség
Raw Nyersanyag vásárlás  0
Tisztítószerek   500
Kiegészítők   5.000
Bérlés    0
Biztosítás   350
Elektromos áram   250
Irodai eszközök   200
Könyvelői díj   1.800
Minden reklámköltség  4.000
Utazási költség   1.200
Telefon és posta   400
Számlavezetési díjak  280
Az vállalkozó díjazása  20.000
Szociális kiadások  9.000
Adók    650
    
Összes kiadás   43.630

A számlázandó termék és szolgáltatás típusa
280 termék újrafelhasználható anyagokból  € 30.800 
kreatív kézműves workshopok  € 15.000
teljes árbevétel    € 45.800

Az értékesítéssel járó eredmény
Teljes árbevétel    € 45.800
Összes kiadás    € 43.630
Eredmény    € 2.170

A vállalkozó képes volt megteremteni a cég rentábilitását.
Mindenképpen számolnia kell azonban az adókkal, amiket 
kötelessége az államnak beszolgáltatni.
Ez az előzetes tanulmányt (vagy üzleti terv) ara használhat-
ja, hogy tárgyaljon különféle pénzügyi partnerekkel, banká-
rokkal vagy intézményiekkel egyaránt. De mindenek felett 
egy igazi iránytű az üzletvezetéshez. Ez lesz a kedvenc 
könyved. Ezek hozod majd a döntéseidet.

6. lépés Mire számíthatsz?



Pénz beszél... E-Steps

Finanszírozás, pénzügyek és adózás

Amennyiben kielemezted a projekted megvalósíthatóságát, valamint a 6. pontban 
megalapozott üzleti terved stabil, akkor minden tényező adott, hogy potenciális 
tőkét vonhass be a projektedbe. Ne érezd magad kellemetlenül, ha esetleg egy 
finanszírozó nem fogad a legszívélyesebben, vagy esetleg elutasít. Az igazi 
tőkésekkel egyenlő felekként is lehet tárgyalni.
Inkább gondold úgy, az ilyen visszautasítással a tőkés egy jó lehetőségtől esik 
el. Folytasd az erőfeszítéseket, de észrevételeit használd fel, hogy optimalizáld a 
következő körben teendőket az új lehetséges pénzügyi partnerekkel. 

7. lépés
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A támogatók
Minden európai országnak sok finanszírozási lehetősége 
vannak, ezek gyakran nagyon hasonlók egymáshoz. Hogy 
elérhesd őket, be kell kerülnöd egy hálózatba, ami ezekről a 
lehetőségekről bővebb információkat tud nyújtani.
Ezek a szervezetek az Iparkamarák és a Kereskedelmi 
Kamarák, a regionális segítőszolgálatok, kereskedelmi 
szövetségek...

Informatív céllal az alábbi lehetőségeket gyűjtöttük össze 
(ezek számos európai országban léteznek) az anyagi segít-
ségnyújtással kapcsolatban:
- kamatmentes hitelezés 4000-30000 € hitelkerettel (a 

vállalkozót felügyelik és gyakran kérnek biztosítékokat is)
- vállalkozásalapítási hitel (7000 €-ig Franciaországban) 

magas kamatra, de biztosítékok nélkül
-  a kamatmentes hitelkeretet kiegészíő kedvezményes 

hitellehetőségek
- ”Women’s Initiative Guarantee Fund” (IRFED-EUROPE)
- tőkebefektetők (üzleti angyalok és kockázati tőkebefektető 

alapok)
- személyes megtakarítások, fejlesztési alapok nagycégektől 

(főknt innovációs projektekben)
- üzleti együttműködők
-  seed finanszírozás
- crowdfunding

Számos ezek közül az előszerződést preferálja. Ez a 
szerződés egyéb források megnyitását is lehetővé teheti. 
Ezekhez a forrásokhoz minden esetben szükséges lesz az 
üzeti terv.
Erre azért van szükség, hogy feltárják az összes szükséges 
befektetést és más körülményeket a vállalkozások körül.
Ezek a biztosítékok egy fajtáját képezik.

Mindezek szükségesek ahhoz. hogy termékeidet a legjobb 
körülmények között állíthasd elő (szerszámok, munkakör-
nyezetű), kezdhesd el gyártani.

Az előállításhoz szükséges működőtőke az az összeg, 
amire szükséged lesz, hogy áthidald a fizetési késedelemek 
(szállítók és vásárlók) és egyéb okok miatti likviditási szaka-
dékokat. Mindezek mellett kiválóan alkalmasak raktárkészlet 
építésre is.

Miután felmérted a szükséges összeget, forrásokat kell 
keresned azok fedezésére.
A forrásaid különfélék lehetnek, ahogyan azt a felső táblázat 
is jól mutatja. MIndezeket beszámolhatod (amortizáció 
nélkül) az év végi eredménybe. Így áll össze nagyjából a 
cash-flow-d.

Ajánlott egy három éves finanszírozási terv elkészítése is 
a középtávú tervek minimális előrevetítése érdekében. A 
bankod eg fogja köszönni. Ezzel a terv a bank:
- mérni tudja az ekötelezettségedet az erőforrások iránt
- megbizonyosodhat, hogy a cashflow minden esetre tervez 
a hitel visszafieztésének középtávú aspektusával

Többféle finanszírozási formatípus különböztethető meg:
-  kockázati szint szerint (iparágtól, a képességeid szintjétől, 

a diverzifikáviótól, ...st b. függ)
-  saját anyagi elkötelezettséged szerint
-  a garanciák szerint, amiket hozol
-  a szabályozások és technológia komplexitásától, amire 

építeni tervezel
-  az etika szerint
-  a porjelt szociális természete szerint
-  a saját szociális helyzeted szerint

-  a megtérülési elvárások szerint
-  a fejlesztési tervedben megfogalmazott elkötelezettséged 

szerint.

Tárgyalás a szponzorokkal
Amint az üzleti terevd kész, az elejére készítened kell egy 
vezetői összefoglalót, ami egy-két oldalban tartalmazza 
a projekt legfontosabb elemeit. Ennek az alábbiakat kell 
summáznia:

Az ajánlat
Mi a tevékenység?
Mit ajánlasz (termék vagy szolgáltatás)?
MIlyen lehetőséget aknázol ki?

A piac
Ki a célközönséged?
Mekkora a potenciális piac mérete?
Mik az előnyeid a konkurrenciával szemben?
MIlyen terjesztési módszert választottál?

A vállalkozás
Kik az alapítók?
Mi a jogi forma?
Milyen fejlettségi szinten van a projekted (start-uo, prototí-
pus, K+F)?

Finanszírozás
Mekkora a várható nettó bevétel?
Mennyit képes a partnereknek hozni aprojekt?
Mik a saját anyagi hozzájárulásaid?
Mik az anyagi szükségletek?
Mik a három éves céljaid?

7. lépés Pénz beszél...
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Összességében nagy számú befektető ad össze kis egyéni 
befektetésekből egy egészet.

Az egész sikeressége azon múlik, hogy megfelelően kom-
munikáld az alábbi pontokat:
-  Mondd el mennyit szeretnél
-  kommunikáció, tiszta termékbemutatás (írott vagy pitch), 

egyesíts egy közössgéet egy jól ismert módszer szerint
-  add meg a projekt időbeniségét
- válassz egy platfromot, ami menedzseli a műveletet

A finanszírozási terv kivitelezése és monitorozása
Az ilyen jellegű terv sosem lehet kész és mindig kész kell, 
hogy alegyen a változtatásokra, mint:
- piaci ingadozások és szeszélyek
- az üzlet növekedési üteme
- professzionális lehetőségek

Amennyiben változtatnod kell a terven, javasoljuk, hogy er-
ről gyorsan tájékoztasd a fianszírozókat is. Különben fennáll 
a veszélye a bizalomvesztésnek.

Az üzlet az értékteremtés eszköze. Az értékteremtéshez a 
szellemi tulajdonokat is érdemes lépésről-lépésre átvenni:

A vezetői összefoglaló kiválóan alkalmas a figyelemfelkel-
tésre a potenicális üzelti partnerekben. A jelentésnek össze-
hasonlítható és egyértlemű adatokat kell tartalmaznia.

A tárgyalások menedzselése
A finanszírozási terv amit korábban elkészítettél egy eszköz 
arra, hogy végigvezessen a térgyalásaidon. Ha komoly 
növekedés vársz a cégtől, tervezz egy lépésről-lépésre 
fejlesztési tervet. Ez akár garanciaként is szolgálhat a be-
fektetőid felé.

Korábban beszéltünk a biztosíték és a co-financing kon-
cepciójáról. A biztosíték jó segítség lehet akkor, amikor a 
finanszírozó bizonytalan a befektetést illetően.

Például a 6. lépésben tárgyalt vállalkozó nem kapott finan-
szírozást, így nem tudta megvenni a varrógépgyártó ter-
mékét, így hozzájuk fordut, hogy kapjon valami biztosítékot 
(például kezesség), hogy nekiindulhasson a projektnek. A 
gyártó kezességvállalása miatt a bank is jobb belátásra tért 
és így végül finanszírozta a projekt rá eső részét. Mindenki 
nyert. A gyártó eladta a gépeit, a termelés beindult a hitelező 
pedig megkapta a kamatait.

Crowdfunding:
Napjainkban nagyon gyakori projektfinanszírozási módszer 
a crowdfunding, vagyis közöüsségi finanszírozás.

Ez lényegében egy széles közönségtől begyűjtött előrende-
lés jellegű tőkeállományt jelent. Legtöbbször teremészete-
sen az interneten keresztül.

7. lépés Pénz beszél...
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Finanszírozók szerves részét képezik ennek a szellemi 
tőkének.

A projekt hasonló a vetőmaghoz, melyet az üzleti terv, 
mint megművelt földként képes fogadni. AZ üzletvezető a 
gazdálkodó, a finanszírozók pedig az energia. Végül pedig 
a búza lesz az eredménye a kiegyensúlyozott együttműkö-
désnek.

Adók és jogosultsági költségek
Minden uniós országnak megvan a sajátos financiális és 
járulék szabályozása. Ezek fejlődnek az évek alatt.

A könyvelővel kapcsolatartás nagyon fontos. Hatással van 
a következőkre: 
• A forgalmi
• az eredmény
• A munkaerő
• Az épület a társadalmi tőke
• A jogi struktúra
• Az üzleti kockázatok

Tegyük fel, hogy a végeredmény kedvezményezettje 40.000 
euró.
Ez az eredmény után kell adót fizetnie, amelynek mértéke 
33,33%, illetve 13.332 euró.
A könyvelővel való szroros munka eredményekét az adó-
kulcs lehet alacsonyabb, 15%, ha a jövedelme kevesebb, 
mint 30.000 euró. Ez az információ segíthet csökkenteni a 
nyereség növelésével bizonyos költségeket (hardver-beru-
házás, reklám, díjak, stb).

7. lépés Pénz beszél...



8. lépés
Légy online! E-Steps

Weboldal fejlesztés dizájn

Amikor már kiválasztottad és bejegyeztetted a kívánt domain neved, már csak egy 
lépés van hátra építsd fel a weboldalad! Az elsőszempont a weboldalad dizájnjával 
kapcsolatban, hogy mire szeretnéd és hogyan szeretnéd használni. Az e-biznisz 
weboldalaknak két f irányvonala van: az egyik a webshop és az azon keresztüli 
online értékesítés, a másik az online showroom, ahol a termékismertetés után 
leggyakrabban e-mailen keresztül történik a vásárlás folyamata.
Mielőtt elkezdenéd a tényleges építkezést a honlapon, még mindig vannak 
megválaszolandó kérdések. Mindkét esetben szükség van a további kérdések 
feltételére:
• Mire van szüksége az én célcsoportomnak?
• Mi a legjobb módja annak, hogy kiszolgáljam a célcsoportot?
• Mit tesznek az üzleti versenytársak és hogyan csinálják azt? 



E-Steps

Kutatás
Mielőtt elkezdené a tényleges építkezést a honlapon, még 
mindig vannak megválaszolandó kérdések. Mindkét esetben 
szükség van a kutatásra:
• mik az igényei én célcsoportnak?
• mi a legjobb módja annak, hogy szolgáljuk a célcsoportot?
• Mit tesznek az üzleti versenytársak és hogyan csinálják?

A válasz a kérdésekre meghatározza, ahogy strukturálják és 
design a jövőben honlapján.

példák
1. lehetőség: szeretné eladni egy másik országbólérkező 
ételeket és italokat. Ezek az áruk raktárkészleten, amely 
könnyen megrendelhető különböző mennyiségekben. Eb-
ben az esetben a legjobb módja annak, hogy a termékek a 
piacra kerüljenek, egy webáruházat.

2. lehetőség: Művész vagy és a saját egyedi termékeidet 
szeretnéd eladni (pl.: karácsonyi dekorciók). MInden termék 
egyedi elképzelésre és megrendelésre készül. Ezesetben 
kevésbé a webshop, mintsem inkább egy tájékoztató webol-
dal kell, ahonnan emailben lehet rendelni.

Webfejlesztés
A piackutatás kész. Tudod a célod, és megvan a tökéletes 
vásárlódról alkotott képed. Tudod kik a konkurrencia. Most 
el kell döntened, hogy ki készíti el a weboldaladat. Az oldal-
nak az alábbiakat kell tartalmaznia:
1. attraktív dizájn
2. egyszerű navigálhatóság
3. jó strukturáltság

Csináld magad
Ha úgy döntesz, hogy te csinálod, a következő lehetőségeid 
vannak:
1. megírod a saját weboldaladat (például html-ben)
2. előre elkészített sablon alapján dolgozol (Általában ezek 
a platformok kész szoftverek, amelyek lehetővé teszik a fel-
használók tudta nélkül a webes programozási kialakítást, a 
designt és a funkcionalitást az oldalon. Az előnye ennek az 
alternatívának, a dobozos webáruházaknak.Ezek tartalmaz-
zák a cikkszámokat, a megrendelések kezelését, fizetési 
és tranzakciós lehetőségeket, és egyszerűen, rugalmasan 
használhatóak. A hátrányuk, hogy a honlapon hiányozni fog 
az eredetiség (szabványos minták és design).

Válaszd ki a modulokat
Web platformok különböző modulokat ajánlanak. Kiemelt 
figyelmet fordítani a kedvezményes tárgyakra, vagy hagyja, 
hogy az ügyfelek feliratkozzanak a hírlevélre.

Mutassa be az e-business
Győződjön meg róla, webáruház egyértelműen és szépen 
működik. Add hozzá a logót és add meg a megfelelő kulcsz-
szavakat.

Válaszd ki a pénzforgalmi és lebonyolítási lehetőségeket
A legtöbb internetes platform eltérő módszerekkel fizet. Pél-
dául: Ideális, hitelkártya és a PayPal. Általában ők is nyújta-
nak hasznos funkciókat (modulok), mint a “kosár”, “Kijelölés 
kedvencként”, “Facebook like” stb válaszd ki azokat, amiket 
szükségesnek tartasz.
Tervezze meg és készítse el a weboldalakat
A website design kiválasztásánál a különböző kész sablo-
nok és színek által kínált web platform használhat. Alakítsd 

ki a fejlécet a háttérrel. Ezt követően meg kell majd töltened 
az oldalt képek,kel videókkal, leírásokkal valamint árakkal 
és termékekkel. Ez a legfontosabb része a honlap létreho-
zásának.

A legtöbb internetes platform ma már kifejezetten az online 
bolt. Ezeket a könnyen megtalálod az interneten (keresőop-
timalizáltak (SEO), és nagyon könnyen használhatók).

A harmadik lehetőség a honlapépítésre, hogy az egyik a 
Content Management Systems (CMS) választod az internet-
ről. Kezdőknek, akiknek nem ismerik a HTML-t az egyik leg-
egyszerűbb használni a WordPress-t. WordPress hasznos 
webáruházakhoz, illetve informatív honlapokhoz is.

Alvállalkozó bevonása
Felkereshetsz egy professzionális céget, amely weblapok 
létrehozásában és honlapok tervezésében  specializálódott. 
Az alábbi itiner mentén érdemes elindulni a webdizájn cé-
gekkel kapcsolatos együttműködésre:

1. Az információk gyűjtése
• Mi a célja a honlapnak?
• Mit vársz el a portáltól?
• Van egy bizonyos embercsoport, amely segít elérni a 

céljaidat?
 Sokat segít elképzelni az “ideális” személyt,  meglátogat-

jamajd a weboldalt (kor, nem, stb. - ez segít meghatározni 
a legjobb designt a webhelyen).

• Milyen információkat keres a célközönség a honlapján?
 Keresnek konkrét információt, egy adott terméket/szolgál-

tatást?

8. lépés Légy online!
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2. Tervezés
A begyűjtött információk fázisa, itt az ideje, hogy összeál-
lítsunk egy tervet a saját webhelyünkre. Hívjuk ezt a site 
map-nak.
A honlap térkép egy lista, ami az összes fő témát érinti a 
webhelyen, valamint az al-témákra is kitér.
Ez útmutatóként szolgál, hogy mely tartalom lesz a web-
lapon.A legfontosabb szempont, hogy felhasználóbarát 
legyen. Ezek, elvégre az emberek, akik majd megveszik a 
szolgáltatást vagy a terméket.

3. Design
Most itt az ideje, hogy meghatározzuk a webhely megjele-
nését. Ennek passzolnia kell a célközönség igényeihez. Az 
is fontos, hogy olyan elemeket, mint például a cég logóját, 
vagy színek segítségével identitásának erősítése a cég a 
honlapján.

4. Fejlesztési
Ez az a pont, ahol a weboldal maga létrejön. Ezen fázis alatt 
kidolgozzák az egyes grafikus elemeket. Ez általában az 
első fejlesztés honlaonn, egyfajta “shell” a belső oldalakhoz. 
A shell szolgál alapsablon gyanánt, mivel ez tartalmazza a 
fő navigációs struktúrát a webhelyen.

5. Tesztelés és szállítás
Ezen a ponton a végső részleteket készülnek el. Tesztelnek 
olyanokat, mint a teljes funkcionalitás formában vagy to-
vábbi scriptek, valamint az utolsó tesztelés, kompatibilitási 
problémák (a különböző böngészők közötti különbségek), 
biztosítva, hogy a honlapot úgy optimalizálták, hogy minden 
platform alatt működjön. Ezután itt az ideje az átadásnak. 
FTP (File Transfer Protocol) program segítségével feltölthe-
teda webhely fájlokat a szerverre.

6. Karbantartás
Még van mit csinálni! A legjobb módja annak, hogy folytono-
sak legyenek a látogatók a webhelyen, hogy új tartalmakat 
vagy termékeket rendszeresen frissíted. Mindezt megteheti 
a fejlesztő, de megteheted te is a CMS rendszereden ke-
resztül.

8. lépés Légy online!
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Webes értékesítés E-Steps

E-marketing

Az e-marketing a marketing eszközök egy teljesen új csoportja. Nagyjából 1995 
körülre teszik a létrejöttét, ám azóta az IT és a vállalati menedzsment fejlődésével 
létrehoztak néhány figyelemre méltó új technikát, amelyek nagyon hasznosak a 
modern emberi behálózott életében. Ha a céged egy kisvállalkozás, az e-marketing 
lehet a legolcsóbb módja annak, hogy reklámozd a céged. Az e-marketing 
segítségével fedezz fel az új lehetőségeket, teremts ügyfélkört és találj új 
beszállítókat, vagy csapattagokat. A függöny kiáltvány (curtain manifesto) szerint, 
az e-marketing főbb elveit leírhatjuk a hagyományos marketing 4 lépésével, 
de le lehet írni úgy is, mint egy az eladó és az egyszemélyes-piac mint ügyfél 
közötti kommunikáció egy jól szervezett formája. Az e-marketing lehetőséget ad 
a speciális eszközök használatára, így az ügyfelekhez közelebbi, személyesebb 
marketing módszereknek számítanak. Smith és Caffey (2001) szerint, az online 
eszközök segítségével jobban tudunk a vásárlókra fókuszált marketing-
tevékenységet folytatni, ami végtére is nagyobb forgalmat és több profitot 
eredményezhet. 
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Az e-marketing céljai
Azonosítás – az Internet hasznosítása piackutatási célokra, 
hogy felfedjük a vásárlók igényeit és akaratát.

Előrelátás – az Internet egy új információforrás és vásárlási 
csatorna. 

A vásárlói igények kielégítése – az online marketing sikeré-
nek szempontjából megkülönböztetett fontossága van a vá-
sárlók igényeinek kielégítésének az elektronikus csatornán 
keresztül, mely olyan kérdéseket vet fel, mint a weboldal 
használhatósága, vagy annak teljesítménye, a kapcsolódó 
közönségszolgálat színvonala, és a fizikai termékek postá-
zása.

Az online beszélgetések által létrejövő ember-ember 
kapcsolat fenti koncepciójának ellenzői szerint a vállalatok 
óvakodni fognak a marketing ilyen alkalmazásától, talán 
soha nem fognak teljes mértékben nyílt és őszinte beszélge-
téseket folytatni a fogyasztókkal, mivel üzleti érdekeik nem 
egyeznek meg a vásárlók érdekeivel.

Az 5s: Egy (internetes) hírlevél szempontjából az 5S a 
következő:

Elad (Sell) – Növeli az eladásokat (egy hírlevél gyakran 
mind új vásárlók szerzésének, mind pedig a régi vásárlók 
megtartásának célját is szolgálja).

Szolgál (Serve) – Értéket ad (a vásárlónak plusz online elő-
nyöket biztosít, mint például egy csak online elérhető ajánlat 
vagy részletesebb információ a vállalat termékekeiről vagy 
az ágazatról.
Beszél (Speak) – Közelebb kerül a vásárlóhoz egyfajta 
párbeszéd kialakításával. Jelenthet ez például online kérdő-
íveket vagy a vásárlók preferenciáinak kiderítését követés 
(tracking) segítségével – azaz hogy milyen tartalom iránt 
érdeklődnek vásárlóink.

Megtakarít (Save) – Költségek megtakarítása (elsősorban 
nyomdai és postai költségek)

Sistereg (Sizzle) – A márka (brand) kiterjesztése. A hírlevél 
a vásárlók tudatában tartja a márkát és segít megerősíteni a 
márka értékeit.

A potenciális vásárlók figyelmének megragadása véghezvi-
hető egyszerű módszerekkel, mint néhány, az új online világ 
által biztosított hirdetési lehetőségek, például hirdetés a 
keresőmotorokban, de kiterjedhet olyan bonyolultabb mód-
szerekre, melyek számos honlapot érintenek és sok ember 
figyelmét fókuszálják az általunk kívánt helyre. Legalább há-
rom olyan séma létezik, melyeket online figyelemfelkeltésre 
lehet használni, ezek a tölcsér építés, a suttogó marketing, 
és a jópofa eszközök.
Egy eladási tölcsér felépítése során alkalmazni kell a kö-
vetkező eszközöket: keresőoptimalizáció, email hírlevelek, 
fórum marketing, hirdetések, partner programok stb., azaz 
minden olyan módot, mely lehetővé teszi, hogy a potenciális 
vásárló megkezdje a párbeszédet a vállalattal, tanuljon 
a vállalat termékeiről, szolgáltatásairól, vagy olyan kon-
cepciókat és javaslatokat tegyen magáévá, melyek végül 
vásárláshoz vezetnek. A tölcsér felépítése sok időbe telik, 
és megkívánja az eladó folyamatos online tevékenységét.
A suttogó marketing általában sokkal gyorsabb és kevesebb 
munkát követel az eladótól. Lényege, hogy a vállalat egy 
terméke iránti érdeklődés annak érdekes, meghökkentő 
vagy megdöbbentő tálalása miatt “szájról szájra” terjed mind 
online mind pedig offline. A Purple cow című könyvet például 
nagyrészt ilyen módszerekkel sikerült nagy példányszám-
ban eladni. A hír/pletyka itt leginkább blogok által terjedt el.
Végül az utolsó gyakran használt taktika az online figyelem 
felkeltésére egy jópofa eszköz (cool tool) szabad kibocsá-
tása. Ez egy olyan eszköz amit annyira jópofának tart az 
online közönség, hogy szeretné azt megosztani másokkal 
is: egy videoklip, egy cuki kis program, mint például egy 
rajzfilm karakter, ami a felhasználó asztalán él.

9. lépés Webes értékesítés
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Az internet marketing része, hogy a kulcsszavas keresé-
sekkel vagy valamilyen online hirdetés útján megtalálják 
oldalunkat. Ez csak akkor következik be, ha oldalunk benne 
van az első kb. 30 találatban.

Ezt három módon érhetjük el:
1.) természetes keresőmotor rangsorolással (a felmérések 
szerint a felhasználók nagyobb része nem nézi át a fizetett 
hirdetéseket a keresők találati oldalain)
2.) fizetve a találatokban a jó helyezésért (a Google-ben, a 
Magyarországon legnépszerűbb keresőben nem lehetsé-
ges)
3.) Fizetett hirdetéssel a találati oldalon (például Google 
Adwords).

A nagy keresőmotorokban a jó helyezés elérése nagyon 
nehéz, így a legtöbben az utóbbi két metódust használják. 
Kisebb piacokon, amilyen például a magyar is, az első lehe-
tőség is kivitelezhető megfelelő keresőoptimalizálással.

A dotcom lufi kipukkanása óta nyilvánvalóvá vált a kereső 
motorok számára, hogy a túlélés érdekében azonnali 
bevételt kell produkálniuk. Ezt először banner hirdetések 
segítségével próbálták elérni, de kiderült, hogy a látogatók 
nem reagálnak a megfelelő mennyiségben a bannerekre. 
Így aztán megszülettek a fent említett hirdetési módszerek. 
A bannerek hatékonysági fokát, sok tényező növelheti, a 
színek, képek és címsorok kiválasztása és elhelyezkedése. 
Az iparágtól függően, változik a módszerek hatékonysága. 
Gyakran „A reklám apjának” nevezett David Ogilvy által 
több évtizede használt technika még ma is sok vásárlót 
szerez banner hirdetések által. A módszer egyszerű: egy 

képet helyez a banner-re, alá egy nagy betűs címsort, alá 
pedig egy kis betűs, rövid szöveget. Az oldallátogatókban 
így fokozatosan lehet érdeklődést kelteni, ugyanis először a 
képet nézik meg, utána pedig a szöveges részt. Legjobban 
a meghökkentő és különleges képek működnek.

Az online marketing rendkívül gyorsan fejlődik. Ami tegnap 
működött, ma már nem biztos hogy fog. Sok honlap biztosít 
A/B tesztelő eszközöket, amik segítenek folyamatosan 
figyelni és kideríteni, milyen kép/szöveg kombinációk, 
illetve elhelyezkedésük működik például bannerek esetén a 
legjobban.
A végső cél: minél több oldallátogató honlapunkon. Rá-
adásil olyan látogatók, akik valóban érdeklődnek a honlap 
tartalma, esetleg termékeink iránt. Mindezek mellett ezekből 
a látogatásokból lesznek maguk az online vásárlások (kon-
verzió).

Az online marketing egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy 
az hatalmas mennyiségű (ráadásul változatos) adatnak (big 
data) hála rengeteg információt lehet szerezni a látogatók-
ról, és így a potenciális vevőkről. Ily módon nem csupán a 
vásárlói hűség vagy a vevői elégedettség, de a kampányok 
hatékonysága is mérhetővé válik. Bizonyos speciális forgal-
movezető trükkökkel akár a felhasználók “vágyairól”, vásár-
lási szándékáról is lehet információkat szerezni, a látogató 
privát szférájának megsértése nélkül. Ezt az adatelemzés 
és a webanalitika különböző módszereivel lehet legjobban 
elérni.

Web analytics
A legjobb és legegyszerűbb forgalomfigyelő eszköz a 
Google Analytics. Minden adat élőben emelhető ki belőle, 
amire csak szükségünk lehet. Kiváló multiplatform eszköz 
(Windows, Mac, Linux, iOS, Android). Tökéletesen lehet 
vele elemezni a forgalmunkat az alábbi szempontok alapján:

1. Forgalomelemzés egyszerű matematikai alapon

-  Egyedi látogatók száma egy mért időtartalom relációjában 
(a weboldal valós forgalmáról ad tájékoztatást)

-  Oldalmegtekintések száma egy mért időintervallum reláci-
ójában (a website dinamikus forgalmáról ad tájékoztatást, 
minden klikkről tudjuk, hol és mennyi volt és persze mire 
és mikor)

-  Egy lapon eltöltött átlagos idő másodperc pontosan (jó 
eszköz kiszűrni a véletlenszerű látogatókat és más infor-
mációkat is nyerhetünk belőle)

-  Minden időperiódust vizsgálhatunk, láthajuk, melyik nap-
szakok, melyik időszakai az évnek a legforgalmasabbak 
és mit néznke ilyenkor a látogatók.

2. A forgalmi adatok forrás alapján elemezve

-  Földrajzi jellegű látogatóinformáció településpontossággal 
(tökéletesen leszűrhetjük, honna érkezik a forgalmunk, 
melyik városból, melyik országból).

-  A forrás weboldal, keresőmotor vagy hivatkozásalapon 
(minden szűrhető felületforrásra is, tudjuk honnan linkeltek 
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a weboldalra, mekkora arányban számítanak az egyes 
közösségi média felületeink, melyik fórumokon beszélnek 
rólunk, melyik keresőmotorból érkeztek a látogatók)

-  Tartalmi áttekintés (az oldal belső tartalmai között is 
láthatjuk, melyik honnan és milyen intenzitással került 
látogatásra)

-  Rendszer információ (láthatjuk, hogy a felhasználók 
milyen készülékről, milyen felbontással, milyen operációs 
rendszerről, milyen böngészőből...stb. érkeztek, tökéletes 
eszköz az oldal megjelenésének és működésének optima-
lizálására).

SEO
A keresőoptimalizálás (angolul Search Engine Optimization, 
azaz SEO) a weblap keresőmotorokban való megjelené-
sének javítását jelenti “normál” avagy nem fizetett keresési 
eredményekben. Általánosságban minél előbb, azaz jobban 
rangsorolva a találati oldalon és többször jelenik meg egy 
oldal a találati listában, annál több látogatást szerez a 
kereső használóitól. A SEO különböző területeket célozhat 
meg, mint például a képkeresés, videókeresés, helyi kere-
sés vagy tudományos keresés, újságcikk-keresés avagy 
iparág-specifikus keresés. Internetes marketing stratégia-
ként a SEO figyelembe veszi a keresőmotorok működését, 
az emberek keresési hajlamát, a keresési szavakat vagy 
kulcsszavakat, a célközönség preferált keresőit. Egy weblap 
optimalizálása állhat a tartalmának szerkesztéséből és a 
HTML-kódjának szerkesztéséből, a kulcsszó relevanciájá-
nak növelése és az indexelés megkönnyítése érdekében.A 
SEO-k rövidítés a keresőoptimalizálókra (angolul search en-
gine optimizers) is vonatkozhat, akik a keresőoptimalizálást 
elvégzik. A keresőoptimalizálók a SEO-t mind külön projekt-

ként, mint egy marketingkampány részeként is szolgáltathat-
ják. A SEO taktikák a weblap fejlesztésébe és dizájnolásába 
is beépíthetők. A keresőbarát kifejezés az olyan CMS-ekre, 
weboldalakra, menükre, képekre, videókra, online boltokra 
használható, amelyeken elvégezték a keresőoptimalizálás 
folyamatát.

A Google, a Bing és a Yahoo, azaz a vezető keresőszolgál-
tatások úgynevezett keresőrobotok segítségével keresnek 
az algoritmikus keresőtalálatok megtalálásához. Az olyan 
oldalakat, melyeket átlinkel egy másik, már a találati listák-
ban szereplő oldalra, nem kell manuálisan ajánlani, ugyanis 
automatikusan megtalálják a kereső robotok. Némely 
keresők, így például a Yahoo! fizetett beküldőrendszereket 
üzemeltetnek, amely garantálja az indexbe. Ezen progra-
mok garantálják ugyan az adatbázisba kerülést, ám nem 
garantálják a megadott hely elérését.A keresőrobotok egy 
weblap feltérképezésekor sok különböző faktort vehetnek 
figyelembe. Nem minden lapot indexelnek a keresőmotorok. 
Az oldalak távolsága a főlaptól meghatározó szerepet játsz-
hat abban, hogy bekerül-e a lap az indexbe.

A képkeresések optimalizálása (image search optimization, 
ISO) az oldalak bizonyos kulcsszavakra való átstrukturá-
lását jelenti, amely így a képkeresők számára optimalizált 
lesz. A keresőmotorokhoz hasonlóan a képkereső-optima-
lizáció lényege a SEO-hoz hasonlóan a képkeresők találati 
listájában való előrébb jutás, ezáltal a forgalom növelése.
Az ISO-technikák a SEO egyik altípusaként is tekinthetők, 
ahol kifejezettek a képkeresőkre optimalizálnak.A normális 
SEO folyamattal ellentétben az ISO-ért nem sok tehető. A jó 
minőségű képek keresők számára elérhetővé tételén és egy 

jó képleírás megadásán kívül nem sokat lehet e téren tenni.

Helyezés javítása: Több módszer is javíthatja egy weboldal 
helyezését a keresés találati listáján. A weboldal aka-
dálymentes feltérképezésének egyik fontos alap eszköze 
a webes szabványok betartása. A saját weblapon belüli 
linkelések az allapok között javíthatja a rangsorolást. A 
gyakran keresett kulcsszavakat optimális mértékben ma-
gukban foglaló tartalmak írása növelheti ezek relevanciáját, 
ezáltal a keresésszámot és így a forgalmat is. A tartalom 
rendszeres frissítése is extra súlyt adhat az oldalnak, hiszen 
ezáltal a keresőrobotok gyakrabban térnek vissza a lapra. 
A releváns kulcsszavak hozzáadása a fejlécben található 
title tag részhez szintén a weboldal forgalmának növelését 
eredményezheti, akár csak a többi keresők által támogatott 
taggal.Egyes kényelmi és dizájn eljárások is nehezíthetik a 
kereső robotok munkáját. Ilyenek például a képként kezelt 
szövegek, vagy egyes kliensoldali vezérlőszkriptek, melyek 
teljesen feltérképezhetetlenek, míg a Flash-re épülő oldalak-
ból mára már lehetséges adatokat (linkszerkezet, szövegek) 
kinyerni. Mindamellett SEO szempontból a Flash messze 
alulmarad más megoldásokkal szemben.

A growth hacking egy olyan fejlett szakmai képességeket 
igénylő, professzionális, ám költséghatékony forgalomge-
neráló, elsősorban e-marketing technikacsomag, melynek 
alapja a kreativitás, az analitikus gondolkodás, célja pedig 
a szociális mutatók megszerzése, mert ezek ismeretében 
lehet hatalmas mennyiségben eladni termékeket. A growth 
hacking gyakran mozog a radar alatt, hiszen leginkább csak 
tapasztalt kezekben jól mozgatott olyan szálak együttese, 
mint a kereső optimalizálás, website elemzés, tartalmi 
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marketing és A / B tesztelés, amelyek egyenként már régen 
elterjedt mainstream e-marketing fogások. A growth hacke-
rek az olcsó és innovatív alternatívákra összpontosítanak 
a hagyományos marketing helyett. Például kihasználva a 
közösségi médiát és a vírusmarketingben rejlő lehetősége-
ket a hagyományos reklámok vásárlása helyett mint például 
a rádió, újság és televízió. Egy modern szemléletű profi 
growth hacker különösen fontos az induló és kisvállalkozá-
sok szempontjából, mivel lehetővé teszi a “lean” szemlélet 
meghonosítását, amelynek középpontjában a “növekedési 
első, a költségvetés második” elv áll. Facebook, Twitter, Lin-
kedIn, Airbnb és a Dropbox mind olyan vállalatok, amelyek a 
growth hacker technikákat használva lettek ekkora cégek.



Vásárlói bizalom E-Steps

Engedélyek és minőségbiztosítás
Attól függően, hogy a cég melyik országban van bejegyezve, meg kell felelnie a 
jogszabályoknak és a helyi törvényeknek. Egyes rendelkezéseknek az Európai 
Unió felé is meg kell felelnük. Mielőtt törvényi konfliktusba keverednél, vedd fel 
a kapcsolatot egy a helyi jogszabályokban jártas személlyel. A legtöbb európai 
országban kötelező, hogy egy külön részt tartsunk fenn a honlapon, melyben 
részletesen közöljük cégünk adatait. Az ügyfelek számára biztosítani kell a 
tájékoztatást arról, hogy aki üzemelteti a boltot, hol vették nyilvántartásba, hogyan 
lehet kapcsolatba lépni a bolttal, hogy milyen személyes adatokat kezel az oldal, és mit 
tehetünk, ha segítségre van szükségünk.
Minőség biztosítása érdekében, igénybe vehetünk számos tanúsító hatóságot 
és intézményt. Ezek a hatóságok megkövetelik részletes információk nyújtását 
szolgáltatásokról, az eladott árukról vagy a felhasznált licenszekről. Minősítő 
hatóságtól függően az online üzletnek meglehetősen sok elvárásnak kell megfelelnie.
Amennyiben a webshop tanúsításra került, az intézmény pecséttel láthatja el a 
weboldalt, ezzel tudatva a vásárlókkal, hogy az oldalt tanúsítvánnyal rendelkezik, a 
minőségbiztosítási szabványoknak megfelel. 
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Szerver és domain szertifikációk
A szerver és domain szertifikátok arra valók, hogy információt 
gyűjtsenek a kapcsolódó szerverről. Egy megbízható forrásból 
származó szertifikát sokat segít a látogatói reputáció javítás-
ban, az oldal autentikussága nagyban összefügg a látogatói 
bizalommal. Mindezek mellett a kódolt és biztonságos  kap-
csolat vég a megfigyelés és a lehallgatás ellen is. Az alábbi 
jelek mutatják, ha egy oldal kapcsolata biztonságos:
Böngésző ablak
EV szertifikát, minden nagy böngésző elfogadja, általában 
zöld jelzés jelenti az url-sávban. Sokszor lakat szimbólum is 
megjelenik a böngészőben. Ezek a minősítések drágák, és az 
első időszakban nem annyira szükségesek egy start-up szá-
mára. A vállalkozás növekedésével azonban megéri beruház-
ni egy ilyen minősítés megszerzésébe. Az SSL minősítések 
széles körben megkülönböztethetők:
A certifikát típusa
Böngésző kompatibilitás
A kódolás típusa (SHA1/SHA2)
A validáció típusa

Többféle minősítés típus létezik. Alkalmazhatók egyszrű domai-
nekre, wildcard domainekre, beleértve minden aldomaint is.

Domain minősítés
A validáció a tulajdonosnak történő mail küldéssel történik. Az 
információt a WHOIS adatbázis tartalmazza.

Szervezet minősítés
A szervezet a tulajdonojogokat is reigsztrálja. Minden igény 
esetén már telefon vagy VoIP alapon történik a kommuniká-
ció.

Kiterjesztett Minősítés
Nem csupán a cégre, hanem a kérelmező személyre is 
validálhatók a folyamatok.

Minőségi pecsét
A pecsét nagy előreépés reputációs szempintból. Ez 
alajpájn láthatják a látogatók, hogy az oldal hivatalosan is 
megbízható. MIndezek mellett ezekkel együtt biztosítások 
is elérhetők, amivel a ki nem szállított (elveszett) javakra is 
köthető vagyoni biztosítás. Ha nem ér ki a termék, kártala-
nítják mindkét oldalt.

Megbízható boltok
A vásárlói biztonság szempontjábl rendkívül fontos minő-
sítés. Egyszeri 89€ költséggel történik az átvizsgálás, ahol 
számtalan szempontnak kell megfelelnie a webshopnak. Az 
ilyen minsítések a legtöbb webshop szoftverrel és fizetési 
rendszerrel kiválóan integrált rendszert alkotnak.

Az alábbi kritáriumoknak kell megfelelni:
- Identitás és elérhetőség
- Az adatvédelem és biztonság
- A termékek és költségek
- Szállítás és fizetés
- Megrendelés folyamata
- Lemondás
- Megbízható Bolt garancia
- A minőségi mutatók
- Megbízhatóság
- A visszatérítések
- Válasz
- Értékelés

Törvényi szabályozás
Minden bejegyzett weboldalnak követnie kell a rá vonatkozó 
nemzeti szabályozásokat és természetesen a vonatkozó 
EU-s jogszabályokat is. Minden esetben meg kell adni a 
weboldal üzemeltetőjének kapcsolatait és adatait. A sütik 
tárolásáról és használatáról minden esetben tájékoztatni kell 
a felhasználót is (pl.: engedélykérés).

10. lépés Vásárlói bizalom



Partners
E-Steps

Pressure Line, The Netherlands – coordinator
www.pressureline.nl

Institut Francilien de Formation et de 
Conseils (IFFC), France
www.iffc-conseil-et-developpement.fr

ALUNO Educational Centere Ltd., Hungary
www.aluno.hu

Federación Valenciana de Empresas Cooperativas 
de Trabajo Asociado (FEVECTA), Spain
www.fevecta.coop

FH JOANNEUM GmbH, University of Applied 
Sciences, Austria
www.fh-joanneum.at
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