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• A túlélést is jelentheti adott esetben a hatékony online jelenlét – pél-
dául egy termék-, szolgáltatás- és árlistával rendelkező, rendszeresen 
frissített weboldal – egy vállalkozás számára, vallják egybehangzón a 
kiadványunknak nyilatkozott gazdasági és marketingszakértők. Szerin-
tük a koronavírus-járvány okozta válság még inkább felerősítette ezt a 
jelenséget, azaz kényszerhelyzetet teremtett, és megmutatta, hogy aki 
át akarja vészelni a krízist, kénytelen lesz beruházni a digitalizációba. 
Sajnos a tapasztalatok szerint a székelyföldi vállalkozások egy része 
még mindig nem ismerte fel az online jelenlétben rejlő lehetőségeket és 
előnyöket.

B Í R Ó  B L A N K A

A helyi vállalkozások online 
jelenlétének kérdése ösz-
szetett témakör, ezért nem 

feltétlenül kell azonnal ostorozni 
azokat a vállalkozásokat, amelyek 
erre nem fektetnek hangsúlyt. Ösz-
tönözni viszont érdemes őket, hogy 
megtegyék a szükséges lépéseket, 
hiszen a koronavírus-járvány miatt, 
de már azelőtt is egyre inkább az on-
line térbe tevődött át a kapcsolatfel-
vétel és a tudásszerzés – számolt be 
tapasztalatairól Kállai Emánuel szé-
kelyudvarhelyi marketingszakértő. 
A legtöbb üzleti modell az interneten 
is működőképes, külföldön éppen 
ezért már nem újdonság az online 
jelenlét, és Székelyföld könnyen le-
maradhat, ha nem tartja a lépést. 
A szakember arra is kitért, mennyi-
re lényeges, hogy egy cég időben 
meglépje a digitalizálást. Vannak 
nagyvállalkozások, amelyek évről 
évre tapasztalják, milyen mértékben 
hódítja el tőlük a piacot az online, 
és mégsem tesznek ellene semmit. 
„Meglehet fi zikailag az üzlet, a rak-
tár és az áru készleten, és mégis jö-
het egy másik cég, amelynek semmi-
je sincs, mégis elveszi a piacot csak 
azért, mert az előbbi nyugalmi álla-
potba került” – hívta fel a fi gyelmet.

Persze vannak olyan vállalkozá-
sok is, amelyeknek üzleti modelljük 
miatt egyszerűen nincs szükségük 
online jelenlétre, de ez a ritkább 
eset. Ha például egy cég kizárólag 
vállalatoknak értékesít, mondjuk ha-
jócsavarokat, akkor nincs feltétlenül 
szüksége weboldalra, Facebook-je-
lenlétre, de még egy ilyen vállalko-
zás is költséghatékonyan nyithatna 
a világ, más régiók felé a digitalizá-
ció által. Ha például Szerbiában akar 
értékesíteni, bonyolultabb és költsé-
gesebb elküldeni egy munkatársat, 
mint megvalósítani az online jelen-
létet. A térségben viszont inkább az 
jellemző, hogy a cégek nem veszik 
észre a változásokat, és nem kere-
sik a módját annak, hogy ezekhez 
alkalmazkodjanak. Kállai Emánuel 
szerint azért elszomorító a székely-
földi helyzet, mert a háttérben az 
sejlik fel, hogy a vállalkozások nem 
nyitnak más piaci lehetőségek felé, 

vagy annyira lokális a vállalkozá-
suk, hogy nem is tudnának máshol 
eladni.

Ne a szekeret kössük a lovak elé

A hatékony digitalizációhoz stratégi-
ai gondolkodásra van szükség, ami 
azt jelenti, hogy előbb ki kell talál-
ni, mit akarunk, és erre ráépíteni az 
online jelenlétet, nem pedig fordítva. 
Vagyis a cél ne az legyen, hogy ren-

delkezzünk online webshoppal, ha-
nem hogy tudjunk online értékesíte-
ni, és lehet, hogy ehhez az is elég, ha 
regisztrálunk egy meglévő oldalon. 
Kállai Emánuel úgy látja: hibázni 
úgy is lehet, ha egy vállalkozó nem 
ismeri az online tér nyújtotta lehe-
tőségeket és nem is fordít energiát a 
megfelelő eszköz létrehozására, de 
azzal is lehet tévedni, ha létrehoznak 
ugyan felületet, de nem működtetik, 
frissítik. „Sokan azt hiszik, ha létre-

hoznak egy honlapot, az olyan, mint-
ha a Broadwayen nyitnának üzletet: 
mindenki elsétál előtte. Pedig ez nem 
így van. A honlapot meg kell mutatni, 
hiszen ha nem ismerik a linket, nem 
kattint rá senki. Facebook-oldalt kell 
létrehozni, regisztrálni kell a Google 
adatbázisába, hogy kulcsszavakra 
kihozza, rá kell tenni a névjegykár-
tyára, a cégtáblára” – részletezte.

A marketingszakértő a digitali-
záció térhódítására jó példaként a 
turizmust hozta fel. Régen legtöb-
ben a turisztikai ügynökségeken 
keresztül, ajánlások révén találtak 
szállást, programot, ma pedig elláto-
gatnak egy gyűjtőoldalra, kiválaszt-
ják, lefoglalják a szállást, sőt a teljes 
utazást leszervezik. A piac nagyon 
gyorsan, pár év alatt változott meg, 
és azok a turisztikai cégek, amelyek 
nem léptek be ebbe a világba, elsor-
vadnak. A nyertes eközben egyér-
telműen az, aki elsőnek mozdult az 
online felé, hiszen neki van mára a 
legtöbb visszajelzése az ügyfelek ré-
széről. A vásárlók, fogyasztók 70–80 

százaléka pedig átnézi a visszajel-
zéseket, mielőtt dönt. „Az online 
értékesítés üzemanyaga a pozitív vá-
sárlói visszajelzés, ezt egyetlen kon-
kurens cég sem tudja lemásolni, el-
venni. Bármiben lehet jobb – árban, 
minőségben –, de több száz pozitív 
visszajelzést nem tud felülmúlni” – 
hangsúlyozta Kállai Emánuel.

Ágyúval cinegére lőni?

A klasszikus nagy iparágakban – 
mint az építkezés vagy az állatte-

nyésztés – még nem látják az online 
jelenlét üzleti jelentőségét, hiszen 
egész évre kiterjedő, nagy projekte-
ket bonyolítanak le, a megbízások 
nem az internet révén érkeznek. 
Azoknak a vállalkozásoknak viszont, 
amelyek végfelhasználóknak értéke-
sítenek és tevékenységüket korlátoz-
ta a járványhelyzet, feltétlenül be 
kell fektetniük az online jelenlétbe, 
előbb-utóbb kénytelenek nyitni a 
digitalizáció irányába – véli Bihari 
Béla. A Székelyföldi IT Plus klaszter 
elnöke példaként a kézműveseket, 
helyi termelőket hozta fel, akik szá-
mára a járvány okozta válság az érté-
kesítési lehetőségeket szüntette meg. 
Nekik létfontosságú, hogy például 
Facebookon kezdjék el népszerűsíte-
ni a termékeiket vagy létrehozzanak 
egy kisebb webshopot.

Bihari Béla rámutatott: sok cég, 
amely korábban elutasította a digi-
tális csatornákat, most arra kény-
szerült, hogy elmozduljon az online 
irányába, de felkészültség szem-
pontjából sok a hiányosság, így 

képzésekre, gyorstalpalókra lenne 
szükség, hogy a cégvezetők költ-
séghatékonyan tudjanak tervezni. 
„Például méretre szabott webshopot 
kell létrehozni, mert nem mindegy, 
hogy 50 ezer vagy 12 termékünk van 
ahhoz, hogy kiválasszuk az ideális 
platformot. Nem kell ágyúval cine-
gére lőni” – fogalmazott. Kállai Emá-
nuelhez hasonlóan a klaszter elnöke 
is arra hívta fel a fi gyelmet, hogy 
nem elég a jelenlét, például egy web-
shop megléte, hiszen azt folyamato-
san karban kell tartani. A termékek 

Aki kimarad, az lemarad
Érdemes befektetni a vállalkozás digitalizálásába

„ Sok helyi cég még nem 
érzi ennek az eladási 
csatornának a súlyát, 
vagy olyan szinten van-
nak a rendelései, hogy 
nincs erőforrása nö-
velni a kapacitást.

Hosszú az út a működőképes online jelenlét megteremtéséig, de egyre inkább elkerülhetetlen   ▴  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S




