
Még egy kis vegyesbolt is érhet 
el sikereket online: a tulajdonos 
a járvány kezdete óta a közösségi 
háló segítségével reklámozza friss, 
de gyorsan romlandó áruját
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részleteit fel kell tölteni az oldalra, ki 
kell dolgozni, hogy miként történjen 
az ügyfelek kiszolgálása, és jól kial-
kudott szállítási szerződésre is szük-
ség van, mert nem mindegy, hogy 
kézműves fülbevalót vagy juhtúrót 
küldenek a megrendelőnek.

A cég működési folyamatában is 
hatalmas változást idéz elő az on-
line értékesítés, ha nemcsak a heti 
vásáron adnak el, hanem a nap 24 
órájában az ügyfél rendelkezésére 
kell állni. Ilyen tekintetben nagy 
különbségek vannak a cégek között, 
nem lehet az almát a cseresznyével 
összehasonlítani, szögezte le Biha-
ri Béla. Szerinte ugyanakkor nem 
szabad megfeledkezni arról, hogy a 
helyi vállalkozók a helyi piacra dol-
goznak, megvannak a kapcsolati 
csatornáik, üzleti modelljük a testre 
szabott, egyéni megbízás, és nem 
akarnak versenybe szállni a multi-
nacionális cégekkel. „Egy helyi asz-
talos nem fog legyártani 500 darab 
sarokülőt, hanem elmegy az ügyfél-
hez, felméri a konyháját, és ebben 
kínál többletértéket, egyénre szabott 
terméket ajánl. Viszont itt is jól jön 
egy honlap, referenciamunkákkal, 
pozitív visszajelzésekkel vagy nye-
reményjátékokkal, hogy online tér-
ben is terjedjen a híre” – részletezte. 
A klaszter elnöke is egyetért azzal, 
hogy sok helyi cég még nem érzi en-
nek az eladási csatornának a súlyát, 
vagy olyan szinten vannak a rende-
lései, hogy nincs erőforrása növelni 
a kapacitást.

Nem csak az eladás kerülhet át 
online felületre

Bihari Béla arra is kitért, hogy a nagy 
IT-cégek többnyire bérmunkát vállal-
nak, azaz nyugati megrendelőknek 
dolgoznak, nekik veszteséges lenne 
kiszállni ezekből a projektekből, és a 
helyi megkeresésekre szétdarabolni 
a szűkös erőforrásaikat. A bérmunka 
bejáratott ügyfelet jelent, miközben 
a helyi megrendelők esetében gyak-
ran azzal szembesülnek, hogy nekik 
kell felkészíteni, oktatni is az ügyfe-
leket. Nyugaton az igényfelmérés, a 
konzultáció olyan többletbefektetés, 
amiért az ügyfelek hajlandók külön 
fi zetni, míg nálunk ez fel sem vetődik. 
Nyugaton ha rendelnek egy bútort, az 
alapanyag, a munkadíj, a kiszállás, a 
szerelés mellett a konzultációt is fel-
számolják, míg nálunk úgy érzékelik, 
az felesleges okoskodás, sőt gyakran 
nem is igénylik, arra hivatkozva, hogy 
„nekik ne mondja meg senki, mi a jó”.

Bihari Béla felidézte, ha érkezik 
egy felkérés honlapkészítésre és ezzel 
kapcsolatban feltesznek tíz alapvető 
kérdést, kiderül, hogy a megrendelő 
nem tudja pontosan, mit szeretne. 
Egy honlap összeállítása egyébként 
nem egyszerű feladat adminisztratív 
szempontból sem: le kell foglalni a 
névtartományt, komoly elektroni-
kus levelezőcím kell, cégidentitás, 
logó, branding, dizájn – ezek a rész-
letek nagymértékben befolyásolják 
a beruházás nagyságát. A honlapot 
működtetni kell, feltölteni a termé-
ket, kiszállítással integrálni, esetleg 
behelyezni eladási platformok alá, a 
könyvelési programot szinkronizálni 
a készlettel. Előfordul, hogy amikor 
ezekre fény derül, a negyedik talál-

kozó után a megrendelő visszatáncol, 
vázolta a szakértő.

Ugyanakkor Székelyföldön is 
vannak sikertörténetek, amikor egy-
személyes kis webshopból lett nem-

zetközi szintű brand. Fontos, hogy 
az igény mindkét irányból megfogal-
mazódjon – nem lehet elvárni, hogy 
az IT-szektor érkezzen az ajánlattal, 
és a jelenlegi helyzetben, amikor a 
járvány kényszerhelyzetet teremtett 
az eladási csatornák korlátozásával, 
a vállalkozó érdeke, hogy ebbe az 
irányba is elmozduljon. „Megfordult 
a helyzet: ha korábban a vállalkozók 
nem értették, miért fontos az online 
jelenlét, most már nem kell az IT rá-
juk tukmálja a lehetőséget. Aki túl 
akar élni, a megtakarításait digitali-
zációba fekteti” – fogalmazott Biha-
ri Béla. Szerinte nemcsak az online 
termékértékesítés, hanem rengeteg 
szolgáltatás – könyvelés, jogi kon-
zultáció, épülettervezés, gyógyászat 
– átkerülhet online platformokra.

Online felzárkóztatás cégeknek

A helyi vállalkozások online je-
lenlétéről Székelyudvarhelyen ké-
szített nemrég felmérést a helyi 
önkormányzat megbízásából az 
Udvarhelyi Kis- és Középvállalko-
zók Szövetsége (UKKSZ), az Udvar-
helyi Mikrovállalkozók Szövetsé-
ge (SZMVSZ), a Harghita Business 
Center vállalkozói inkubátorház és 
a REGA Régiókutató Egyesület. A fel-
mérésben közel kétszáz vállalkozás 
vett részt, a válaszadóknak pedig az 
58 százaléka nyilatkozta azt, hogy 
nincs jelen online. A felmérés nem 
reprezentatív, ugyanis kevesebb 
nagyvállalkozás töltötte ki a kérdőí-

vet, de ennek alapján úgy becsülik, 
hogy Udvarhelyszéken a cégeknek 
mintegy fele nem jelenik meg az 
online térben – nyilatkozta kiadvá-
nyunknak Szakács-Paál István, a 

Harghita Business Center igazgató-
ja. „A koronavírus-járvány okozta 
gazdasági válságtól függetlenül ezt 
nagy hiányosságnak tartjuk, nem is 
gondoltuk, hogy ennyire magas ez 
az arány” – vélekedett.

A helyzet javítása érdekében az 
inkubátorház a helyi IT-cégeket tö-
mörítő U-Hub Udvarhelyszéki IT&C 
Közösséggel együttműködve, a szé-
kelyudvarhelyi Regionális IT Fej-
lesztési Program keretében egy új 
program elindítását tervezi, amely-
nek célja, hogy a helyi vállalkozások 
számára teremtsenek lehetőséget 
az online jelenlétre. A programra 
jelentkező cégek kapnak majd egy 
alaphonlapot, saját névtartományt 
(domain) és egyéves tárhelyet, mar-
ketinszakemberek segítségével pedig 
elindul a vállalkozás digitalizálása. 
Szakács-Paál István úgy fogalma-
zott: egy honlap önmagában nem 
oldja meg a vállalkozás problémáit, 
azzal foglalkozni kell, el kell érni vele 
a fogyasztókat, ezért igyekeznek arra 
is megtanítani a vállalkozót, hogyan 
működtesse az oldalát.

Kettős hatásra számítanak: egy-
részt, hogy sok helyi vállalkozás 
megjelenik az online térben, más-
részt felpörög az informatikával, 
online marketinggel foglalkozók pi-
aca. Szakács-Paál István kifejtette, 
az igényes vállalkozók nemcsak egy 
évre terveznek, hanem meghosszab-
bítják a tárhely-előfi zetést, bővítik a 
szolgáltatásokat, így intenzívebben 
fognak együtt dolgozni az informati-

kai ágazattal. Egyelőre 150 vállalko-
zás támogatására van költségveté-
sük, de ha a programnak sikere lesz, 
kiterjesztik egész Hargita megyére, 
majd központi források bevonásával 
Erdély-szintűre bővítenék.

Bármit el lehet helyezni 
a weben

A szkeptikusok felvethetik, hogy 
miért van szüksége a sarki zöldsé-
gesnek honlapra, ám Szakács-Paál 
István azonnal válaszol is a kétke-

dőknek, hangsúlyozva, hogy bármit 
el lehet helyezni az online térben, 
csak meg kell találni rá az alkal-
mas eszközt, felületet. Lehet, hogy 
pont nem honlapra van szükség, 
hanem egy Facebook-oldalra vagy 
éppen egy blogra. Ha a sarki boltos 
naponta 15 percet rászán arra, hogy 
a környező társasházakba kiszál-
lítsa az online rendeléseket, máris 
pluszbevételre tesz szert. Az igazga-
tó rámutatott, Székelyudvarhelyen 
is vannak online sikertörténetek, 
elindultak például online jógaórák. 
A felmérésből különben az is kide-
rült: a válaszadók 56 százaléka úgy 
véli, vállalkozása nem olyan jel-
legű, hogy online jelenlétére igény 
lenne. „Meg kell teremteni ennek a 
kultúráját, és jó példákon keresztül 
bebizonyítani, hogy az online-nak 
megvan a létjogosultsága, nagyobb 
forgalmat, bevételt lehet vele elérni” 
– szögezte le Szakács-Paál István.

Új lehetőségek, bővülő kínálat

Kiemelten fontosnak tartja a kom-
munikációt és azon belül az online 
jelenlétet a székelyudvarhelyi szék-
helyű Melinda-Impex Instal Kft . 
vezetősége. András Lehel vezér-
igazgató kiadványunknak kifejtette: 
békeidőben is fi gyelmet fordítanak 
a kommunikációra, de ez válságos 
időszakban még inkább felértékelő-
dik. Ez a cégnél a belső és a külső 
kommunikációban is megmutatko-
zik. A munkatársak tájékoztatását is 

felpörgették, hogy értsék, mi miért 
történik, tudják, mire számíthatnak. 
Ugyanakkor a külső kommunikáció 
három irányba zajlik: a vásárlóik, a 
beszállítóik és a hitelintézetek felé.

Vevőikkel sokat kommunikálnak 
online – ebben az időszakban sem fa-
ragták le a marketingre, népszerűsí-
tésre fordított költségeket. András Le-
hel kifejtette, nehéz kimutatni, hogy 
ez a befektetés milyen szinten térül 
meg, de úgy vélik, van egy olyan 
célcsoport, amelyet online jelenlét 
nélkül nem tudnak megszólítani. 

„Ebben az esetben nem azt nézzük, 
hogy megtérül-e vagy sem. Ez egy 
»must have«, vagyis elengedhetetlen 
dolog, hiszen azoknak a fogyasztók-
nak, akik online tájékozódnak, vásá-
rolnak, az a cég, amely nincs jelen az 
interneten, nem is létezik” – mutatott 
rá az igazgató. Meggyőződése, hogy 
az a vállalkozó, amely nem veszi 
igénybe ezt a kommunikációs csator-
nát, előbb-utóbb kimarad.

Egy olyan kis vegyesbolt tulajdo-
nosával is beszéltünk, aki még csak 
most ízlelgeti az online tér hozadé-
kait. A névtelenül nyilatkozó vál-
lalkozó elmondta, mivel kialakult 
az állandó vevőköre, korábban nem 
tartotta fontosnak az online jelenlé-
tet. A járvány időszakában azonban 
bővítenie kellett a kínálatát, mert a 
vásárlók egy része szerette volna a 
teljes bevásárlást elintézni a kisbolt-
ban, hogy ne kelljen a nagyáruhá-
zakba elmennie. Így a gyorsan romló 
friss árut is beszerezte, ám ez eset-
ben már fontos volt, hogy egy nap 
alatt el is adja azt. Ezért saját Face-
book-profi lján kezdte megosztani, 
ha például jó árban friss cseresznye 
érkezett. „Nagyon jó visszajelzése-
ket kaptam, most már gondolkodom, 
hogy létre kellene hoznom egy hon-
lapot, és a boltnak saját Facebook-ol-
dalt” – mutatott rá a vállalkozó az 
online jelenlét fontosságára.

„ Aki túl akar élni, 
a megtakarításait 
digitalizációba fekteti.




