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TEDD RENDSZERBE A VÁLLALKOZÁSODAT  
 

 

BEVEZETŐ 
 

Miért írtam Neked ezt az ebook-ot? 

Amikor 2015-ben elkezdtem vállalkozni, 

anélkül vágtam bele a vállalkozás építésbe, 

hogy ismereteim lettek volna arról, hogyan 

lehet azt jól, rendszerbe foglalva felépíteni. 

Bizony visszanézve jó néhány felesleges 

kanyart jártam be a vállalkozás építés útján. Ha 

anno már rögtön ezzel a módszerrel kezdem, 

akkor sokkal gyorsabban elértem volna ide, 

ahol most tartok. Persze ezzel együtt az úton 

rengeteget tanultam a vállalkozásról, a 

szakmámról és persze megamról, ami nélkül 

lehet, hogy nem lennék ma az, aki vagyok. 

De, hogy neked ne legyen ennyi vargabetű, ne 

veszíts akár éveket, akár sok-sok pénzt, ezért 

készítettem neked ezt az anyagot, hogy 

összefoglaljam, mi mindent kell figyelembe 

venned egy vállalkozás elindításához. Hogy 

lásd, mi vár rád, mire kell készülnöd. Egyben, 

egészben.  

Aztán ez alapján magabiztosan dönthess, hogy 

belevágsz, hogy tudd, miért kezdted el az 

egészet és legyen kitartásod végig menni a 

sikeres vállalkozásodhoz vezető úton. 

 

Ez nem egy sima vállalkozás indítási kisokos! 

Hanem a TE kisokosod. A saját több éves 

tanulásaim és a tapasztalataim tettem bele. A 

te egyéni, vagy kis cégedre szabott ajánlásokat 

tartalmaz. 

Mindezzel együtt az a téma nagyon nagy, több 

tucat könyv témáját is felöleli. Én most egy 

rövid, de velős vállalkozás indítási, vállalkozási 

alapokat bemutató kisokost készítettem 

neked, amelyben a fontos témákat, területeket 

megtalálod, de azok bővebb kifejtése nem célja 

ennek az anyagnak. 

További részletes információkat találsz az 

ebook végén arról, én hogyan tudlak tovább 

segíteni a vállalkozásod sikerre vitelében. 

 

 

Mit találsz ebben a kisokosban? 

Felsorolok minden területet, amit egy 

vállalkozás indításánál, újra építésénél 

érdemes átgondolnod, megtervezned, 

valamint az, hogy tudod kezelni ezeket a 

témákat. 

Minden témához megmutatom a legfontosabb 

lépéseket, mire figyelj, mit tegyél meg, milyen 

szakértőt keress, mire lesz szükséged. 

Megmutatom milyen részekből alakítsd ki az 

alap stratégiádat, ehhez adok kérdéseket, 

ötleteket és példákat. 

Megtalálod azt is az anyagban, hogyan kezd el 

a gondolkodás és szemléletmódot alkalmazni 

és az alapján elkezdeni felépíteni a Te Saját 

vállalkozásodat. 
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Mire leszel képes, ha elolvasod az anyagot? 

Tudatosítod, miért akarsz ebbe az egészbe 

belevágni, ami motivációt fog adni a nehéz 

időszakokra. 

Átlátod a területeket, amivel el kell kezdened 

foglalkozni. 

El mersz indulni vállalkozóként, el mered 

indítani a vállalkozásod. 

Tudod, mik legyenek az első lépéseid. 

Nem érzed magad tehetetlennek, van egy 

kapaszkodód, mankód, amit bármikor 

előránthatsz. 

 

 

Hogy épül fel? 

Először megnézzük a főbb területeket, amiket 

érintened kell, röviden, pár ötlettel. 

Majd picit részletesebben belemegyünk a 

stratégiába és a vállalkozói személyiségbe 

témájába! 

A többi témát további anyagokban fogom 

kibontani, illetve a blog, facebook 

csatornáimon találsz róla még bővebb 

anyagokat. 

Minden téma végén találsz egy önismereti 

tippet, amely elgondolkodtató kérdéseket vet 

fel az adott témához kapcsolódóan. Ezekről 

bővebben az utolsó részben beszélek. 
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MIÉRT GONDOLOM, HOGY ÉN TUDOK NEKED SEGÍTENI? 

 

Azt vallom, azért érdemes Önmagadon dolgozni, mert az segít 

hozzá, hogy a körülményeidet is átalakítsd, így igazán 

önmagad lehess a magánéletedben és a vállalkozásodban is.  

Több olyan jelentős fordulat is történt az életemben, amely 

elindított az önismeret, önfejlesztés, majd végül a segítő 

szakma útján.  

Sokáig dolgoztam üzleti, műszaki területen, majd a 

megtapasztaltak alapján lassan megtaláltam a saját utamat, az 

emberek segítését, támogatását. 

 

2015-től kezdtem meg a segítő hivatásomat és egyben a vállalkozás építést is. Azóta is folyamatosan 

képzem magam, azért, hogy a hozzám fordulóknak minél jobban tudjam támogatni és azért is, mert 

minden új tanulással önmagamat is jobban megértem, ezáltal tudok változni, fejlődni. Így a saját 

tapasztalataimra építve tudom őket vezetni az útjukon. 

Az elmúlt évek alatt több, mint 100 ügyféllel, többszáz óra coaching és csoportos program keretében 

foglalkoztam és támogattam őket abban, hogy a valódi énünket újra megtalálják, a saját útjukat tudják 

járni. 

Mindeközben végig mentem a vállalkozóvá válás rögös útján is, így már tudom, mi mindennel kell 

rendelkezni, vagy érdemes fejleszteni ahhoz, hogy valóban megálljunk a saját lábunkon vállalkozóként 

is. 
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EGY VÁLLALKOZÁS FELÉPÍTÉSÉNEK TERÜLETEI 
 

 

Első lépésként nézzük, milyen területeket kell 

figyelembe venned, mivel lesz feladatod, ha 

egy vállalkozást akarsz elindítani. 

Ezeket a területeket a saját tapasztalataim 

alapján sorolom fel. Lehet, hogy Te az egyik 

témában már jól állsz, nem kell vele 

foglalkoznod, tanulnod róla, míg a másikon 

még sok feladat várhat rád. 

Az ebook-ot érdemes végignézned, hogy 

letisztuljon, mivel is érdemes neked tovább 

lépni. 

 

 

LÁSS TISZTÁN 
 

Mielőtt bármit is elkezdesz tervezni, első, sőt talán 0. feladat az, hogy pontosan találd meg, hogy igazán 

mi a te vállalkozási témád. Mivel szeretnél és tudnál foglalkozni. Tisztázd le és lásd kristálytisztán. 

Sok, sokféleképpen javasolják ezt a fázist, én most leírok röviden egy módszert, ami egyéni vállalkozóra 

szabott. Próbáld ki, de nézz körül nyugodtan és találd meg a számodra működőt, a lényeg, hogy ne 

hagy ki ezt a lépést. 

Szokták ezt vállalkozási ötlet gyűjtésnek is hívni, részben az is, de annál tovább megy. 

Első lépésként valóban tedd azt, hogy összeírod a vállalkozási ötleteidet, akár egy szóval, akár röviden 

egy mondatban. Későbbi anyagban meg fogom mutatni, hogyan lehet jól a brainstorming (azaz 

ötletelést) használni, most csak annyit róla, hogy ne fogd vissza magad, ne hurrogd le egyik ötletedet 

sem, csak írd le. Akkor is, ha most elsőre megvalósíthatatlannak, netalán hülyeségnek tűnik. Később 

lehet, hogy ez fog egy másik, jobb, reálisabb ötlethez vezetni. Még jobb, ha ezt csoportosan csinálod, 

vállalkozó társakkal, online, vagy személyesen.  

Én is tervezek ilyet szervezni, ha érdekel, írj nekem! 

 

A tisztázás 2. lépése nem más, mint a kutatás, azaz annak ellenőrzése, hogy az ötletedre van-e valós 

igény.  
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Mégpedig úgy, hogy megnézed, akik hasonló területen, témában tevékenykednek, ők pontosan mit 

értékesítenek, hogyan, milyen csatornákon, kiknek.  Nem azért, hogy lemásold, hanem, hogy 

inspirációt meríts belőle, amellyel a saját vállalkozási ötletedet tudod pontosítani. A kutatás, főleg a 

piackutatás is egy külön művészet, erről szintén külön fogok még írni! 

Ennek a lépésnek az eredménye egy olyan letisztázott és leszűkített vállalkozási ötlet lista, amely 

alapján el tudsz indulni a vállalkozásod tervezésével. Aztán a terveket akcióvá alakítod! 

 

 

 

  

Önismereti tipp: megended magadnak az ötletelést? Azt, hogy az elsőre butaságnak, 

lehetetlennek tűnő tippeket is elfogadd? Bízol magadban annyira, hogy elhidd, el fogod tudni 

dönteni mi reális, mi nem? Vagy abban, hogy meg tudod valósítani az ötletet? Ha nem, akkor a 

magabiztosságodat érdemes növelned, akár úgy, hogy átgondolsz több vállalkozási alternatívát. 

Ha már jobban látod, mit hozhat a jövő, biztosabban bele mersz vágni! 
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STRATÉGIA 
 

Megmutatja, hova és mikorra akarsz eljutni, miért csinálod az egészet: a víziód, küldetésed, a nagyobb 

céljaid találhatóak meg benne. 

 

Photo by fauxels from Pexels 

 

Ha a vállalkozás egy ház felépítése, akkor a stratégia megalkotása a ház tervrajza. A stratégia és a 

következő témák átgondolása, megtervezése pedig a ház beton alapja, ami biztosítja, hogy a ház ne 

dőljön össze egy vihartól (pl. mint a 2020-as év vírus helyzet miatti gazdasági nehézségek), a falak ne 

csusszannak meg egy nagyobb esőtől (pl. mint, amikor a magánéletedben kerülsz nehéz helyzetbe: 

haláleset, válás, akkor is tudd miért és hogyan vidd tovább a vállalkozásod). 

A stratégiával foglalkozunk bővebben a következő részekben, itt most csak annyit mondok, hogy 

mindenképpen készítsd legalább egy rövid, egyszerű stratégiát a legalapvetőbb elemekkel. Hidd el, 

hónapok, vagy évek múlva hálás leszel érte! 

 

 

  

Önismereti tipp: Te olyan típus vagy, aki tud stratégiai szinten, hosszú távon, előre, a nagy képet 

látva gondolkodni?  Nem baj, ha nem, de akkor fontos, hogy merj és tudj ehhez segítséget kérni. 

Tudsz? 

Itt is kérdés, hogy megengeded-e magadnak, hogy kicsit álmodozz, hogy olyat tervezz, ami most 

még a felhőkbe vész? Tanulni és ehhez segítséget kérni nem szégyen, ezt fontos, hogy elfogadd! 

https://www.pexels.com/@fauxels?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/people-discuss-about-graphs-and-rates-3184292/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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JOGI KERETEK 
 

 

Photo by August de Richelieu from Pexels 

 

Ha egy vállalkozást indítasz, ma Magyarországon ehhez létre kell hoznod valamilyen gazdasági 

egységet. Természetesen elindulhatsz úgy is, hogy először magánszemélyként készítesz dolgokat, adsz 

tanácsot valamiben akár ingyen, ismerősöknek. Ehhez még nem kell céget alapítanod. De amint pénzt 

kérsz érte, akkor számlát kell adnod és ahhoz valamilyen cég, vagy egyéni vállalkozás szükséges.  

Az interneten nagyon sok információt találsz arról, hogy mikor érdemes: 

- adószámos magánszemélyként vállalkoznod (pl. szállás kiadás),  

- mikor egyéni vállalkozóként és ahhoz  

- milyen adózási nemet válassz (pl. KATÁS egyéni vállalkozó a magánszemélyeknek adott 

szolgáltatásokhoz a legjobb),  

- vagy mikor alapíts egy gazdasági céget és azon belül milyent: 

- pl. Betéti társaságot ha pénzügyileg kisebb céljaid vannak, ha nem olyan a tevékenységed, 

amellyel veszélyezteted a magán vagyonod, hiszem a Bt. tagjaként teljes vagyonoddal felelsz;  

- vagy nagyobb tervek esetén Kft-t, amihez viszont kell alaptőke, viszont nem felelsz a magán 

vagyonoddal – persze ennek is vannak egyedi esetei). 

Induló kisvállalkozóként is érdemes kikérni egy pénzügyi szakértő tanácsát a te témádra, terveidre 

szabva, de ehhez érdemes először a második részben bemutatott stratégiát elkészítened, mert a 

pénzügyi szakértő, könyvelő, adótanácsadó is ezeket a témákat fogja tőled megkérdezni, amelyeket a 

stratégiában lefektetsz. 

 

 

https://www.pexels.com/@august-de-richelieu?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/businesswoman-sitting-in-her-office-4427506/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Önismereti tipp: figyeld meg magadon mersz és tudsz-e segítséget kérni, el tudod-e fogadni, hogy 

valamiben nincs tökéletes tudásod (hiszen nem lehetsz egyszerre minden szakmában, pl. a jogban is 

mindentudó. Valamint azt is, hogy hajlandó vagy-e időt és energiát fektetni az esetleg utálatosabb 

témákba is, mint ez. Vállalkozóként vannak és lesznek mindig ilyen feladatok, ha ezt nem tudod 

elfogadni, sok nehézséget okozol magadnak (pl. büntetések, utólagos adminisztráció, papírok 

keresése). 
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TERVEZÉS 
 

A nagy célok lebontása éves, negyedéves, heti szintre, napi feladatlisták. 

 

Photo by Startup Stock Photos from Pexels 

 

Ha már van stratégiád és tudod milyen formában vállalkozol, akkor itt az ideje a kicsit részletesebb 

tervezésnek. A stratégiában is fogsz hosszú távú célokat lefektetni, de előbb - utóbb kicsit 

részletesebben is meg kell tervezned, mit, hogyan, kinek, hol fogsz eladni, szolgáltatni, és ehhez milyen 

lépéseket kell megtenned. Egészen az 5-10 éves céloktól az éves, negyedéves, havi, heti és akár napi 

feladatokig.  

Minden feladathoz érdemes saját magadnak határidőt adni, és megnézni, milyen erőforrásokra, akár 

anyagi, emberi, idő van szükséged ahhoz, hogy végrehajtsd a feladatot. 

A tervezés is egy külön tudományág, amire én is készítettem már részletesebb anyagokat, 

bejegyzéseket, ezt meg fogom veled is osztani. 

A tervezés egy olyan szál, amibe a vállalkozás építés útján végig kapaszkodhatsz, általa látod, hogy 

merre mész és legfőképpen te irányítod, hogy merre és mikor lépsz tovább, ahelyett, hogy csak 

sodródnál és követnéd az eseményeket. 

 

Önismereti tipp: Te olyan típus vagy, aki tud strukturáltan gondolkodni, tervszerűen, egyik lépést, 

akár mint egy folyamatot látni a feladatokat? Nem baj, ha nem, csak akkor mersz és tudsz ehhez 

segítséget kérni? Tudsz tanulni, nézőpontot váltani? A strukturáltság néha nehéz, mert úgy 

érezheted, korlátok közé szorít, de meghálálja magát, ha ráveszed magad, megtanulod, mert amikor 

kreatívan vállalkozol, lesz egy biztos alapod, amihez mindig visszanyúlhatsz. Ez hihetetlen 

biztonságot adhat. 

 

https://www.pexels.com/@startup-stock-photos?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/schedule-planning-startup-launching-7376/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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ÉRTÉKESÍTÉS, MARKETING 
 

Ezen terület lényege, hogy kinek és mit adsz el, szolgáltatsz, hogyan éred el a vevőidet, hol és hogyan 

értékesítesz. 

 

 

Photo by Dominika Roseclay from Pexels 

 

Piaci vállalkozás nem működhet hosszú távon anélkül, hogy eladnánk a termékeinket. Ez talán 

triviálisnak hangzik, de hidd el, nem is olyan egyértelmű ez. Fejben igen, de szívben és tettekben is el 

kell tudni adni a terméked, szolgáltatásod, végső soron önmagadat szakértőként. 

Ezt egyrészt meg kell tanulni, le kell küzdeni az akadályokat, másrészt itt is fontos, hogy legyen egy 

terved, amit követsz, a hosszú távú értékesítési céloktól (ami szintén a stratégiából származik) az egész 

havi, heti szintű tervekig, hogy mikor, mit, mennyit és hogyan kell eladnod ahhoz, hogy a víziódhoz 

közeledj.  

Ez tartalmazza a termékeket, szolgáltatásokat, amit értékesítesz, a vevőidet, célcsoportot, akiknek 

szeretnéd azokat eladni és végül azokat a fórumokat, csatornákat, ahol és ahogyan eléred őket, 

illetve eladsz nekik. Ez egy folyamatosan fejlődő, változó lista, terv lesz, indulj ki egy alap felsorolásból, 

válaszd ki, melyik az az első néhány termék, szolgáltatás, amivel elindulsz és az a pár csatorna, ahol 

eléred a cél-vevőidet. Aztán ahogy fejlődsz te is és a vállalkozásod is, bővítheted a palettádat. 

Termék fejlesztésről, célcsoport tervezésről, marketing tervezésről, a csatornák használatáról, 

kampányolásról is nagyon sok hasznos információt tudsz beszerezni. Javaslom, keresd meg azokat a 

szakértőket, akik a Te szakterületedre fókuszálnak, pl. szolgáltatókra, vagy épp segítőkre, vagy egyedi 

készítésű termékeket értékesítőkre. 

https://www.pexels.com/@punchbrandstock?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/brown-framed-eyeglasses-905163/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Önismereti tipp: ez az a pont, ahol a leginkább felmerül az, van-e elég magabiztosságod ahhoz, hogy 

„eladd” és vagy megmutasd magadat, vagy a termékedet, szolgáltatásodat. Érzed-e magadat elég 

jónak hozzá, elég csinosnak, elég okosnak, elég tapasztaltnak? És ha nem, akkor fogod-e valaha? 

Vagy mi lel hozzá, miben érdemes fejlődnöd, változtatnod és azt hogyan tudod megtenni? Ezzel küzd 

a legtöbb vállalkozó és ezt a legnehezebb rendbe tenni, főleg fejben. Hosszú folyamat, egyedül pedig 

végképp nehéz. Erre fogok még sok-sok segítséget adni, de persze erről szól a coaching is, amit 

csinálok! 
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PÉNZÜGYEK 
 

Mennyi az annyi, bevétel és költség, pénzáramlás. 

 

Photo by Karolina Grabowska from Pexels 

 

Írd össze, hogy milyen bevételeid vannak és milyen kiadásaid. Először csak a típusokat, majd utána a 

nagyságrendi összegeket is. A típusok alatt értem azt, hogy pl. milyen termékekből, szolgáltatásokból, 

munkádból vannak bevételeid: pl. konkrét fizikai termékek, elektronikus ebook-ok, személyes 

szolgáltatások, csoportos programok.  

Aztán a típusok mellé írd össze, hogy most mekkora összeg jön be, vagy mennyit szeretnél keresni 

adott típusból, adott időszak alatt. Javaslom indulásnál, vagy egy új irány indításánál, tervezd meg nagy 

vonalakban legalább egy évre, illetve azon belül negyedévekre a kívánt összegeket. A költségeknél 

pedig ugyanígy, mi van most és várható a bevételi tervekkel összhangban!  

Ne feledkezz meg a vállalkozás adminisztratív költségeiről, mint könyvelő, adók, vagy ha még valakit 

be kell vonnod, az ő díját. De fontos a szükséges technikai infrastruktúra, számítógép, szoftverek, 

képek, irodai eszközök költsége is. Ha helyszínt használsz, annak bérleti díja, vagy a saját lakásod, 

szobád vállalkozásra eső rezsi, bérleti, stb. költségei.  

Nem utolsó sorban pedig ne feledkezz meg a saját munkádról sem. Meg kell tervezned, hogy részedről 

mennyi munkát kell beletenned abba, hogy a bevételi terveket tudd hozni, és azt szorozd fel egy általad 

elfogadható, vagy piaci sztenderd óradíjjal, napidíjjal. 

Elárulom, már itt érdekességek jöhetnek ki, miszerint tervezel egy csomó bevételt, amire egyedül nem 

vagy elég, hanem kell hozzá egy, vagy több munkatárs is. Vagy épp kevés bevételt tervezel és hozzá a 

szokásos költségek már mínuszba viszik a vállalkozást. 

https://www.pexels.com/@karolina-grabowska?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/crop-woman-counting-money-at-modern-office-table-4475524/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Ha új vállalkozást indítasz, vagy egy új területet, akkor számolnod kell induló költségekkel, mint új 

szoftverek, akár új dolgok megtanulása, konzultációk igénybevétel, új domain, weboldal készítés (akár 

Te, akár más csinálja). Ezeket is írd össze. 

Nem baj, ha nem pontos, ha nincs benne minden, legyen egy kiindulásod, amit aztán tovább 

bővíthetsz, pontosíthatsz majd. Fontos, hogy látnod kell, kifizetődő tud-e lenni a vállalkozás, meg lehet-

e belőle élni, eltartja-e a vállalkozást azt, amit, akit szeretnél! 

Az is lehet, hogy ezen a ponton kell visszatérned a Láss tisztán ponthoz, mert ha az első ötletedről 

kiderül, hogy nem tudod nyereségesen vinni, akkor érdemes már az elején témát változtatni, vagy kicsi 

módosítani, mint ha beletennél hónapokat, nagyobb összegeket és akkor derül ki, hogy csak viszi a 

pénzt. 

 

  

Önismereti tipp: Talán a legfontosabb, hogy légy őszinte magadhoz, nem a pénzügyeknél van a 

mismásolás, majd lesz valahogy ideje. Össze kell szedned magad és szembenézni a tényekkel, ami 

néha fájdalmas (ha pl. kiderül, hogy a vállalkozás ötleted nem életképes – legalábbis ebben a 

formában). Ehhez kell egy nagy adag lelkierő, és az esetleges csalódást kezelni kell magadban, hogy 

ne kudarcként fogd fel. A sikerek még az aprók is viszont motiválni, tölteni fognak téged! 
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TECHNIKAI FELTÉTELEK 
 

Domain, weboldal, közösségi csatornák, alkalmazások, helyiség, fizikai anyagok. 

 

 

Photo by Kaboompics .com from Pexels 

 

Ha teljesen új vállalkozást indítasz, hamar rájössz, hogy akár online, akár személyesen dolgozol, 

kellenek különböző megjelenési felületek. Hallottam, hogy ma már a weboldal az új névjegykártya. Ez 

így is van, azzal együtt, hogy ha fizikai szinten szolgáltatsz, akkor fontos lehet egy névjegykártya is. 

A weboldal viszont minden esetben alapvető igény már egy vállalkozásnál. Én szerelőt is az alapján 

keresek, nem beszélve a nagyobb feladatokról, szolgáltatókról. Tehát kell egy weboldal, amihez kell 

egy domain (vagyis a weboldalad címe, lehetőleg passzoljon a márkanevedhez, vagy a saját nevedhez, 

de ez nem kötelező). Kell hozzá tárhely, ahova a weboldalad feltöltöd és a hozzá kapcsolódó 

tartalmakat (képek, szövegek, bejegyzések, videók). Erre vannak szakemberek, akik megmondják mi 

kell, vagy meg is csinálják neked a weboldalt.  

Döntsd el azt is, Te tudod és akarod elkészíteni ezt (számolj azzal is ilyenkor, hogy mi éri meg jobban, 

ha a Te időd erre megy, vagy ha megfizeted és Te addig más hasznossal foglalkozol). Érdemes mindkét 

esetben tervezéssel kezdeni, a színektől, márka elemektől, a design-on át az oldalak felépítésén, a 

hozzá szükséges jogi anyagokig, fizetési, egyéb integrációkig. Ezekre is találsz sok-sok tippet és én is 

fogok róluk írni. A lényeg, hogy gondolkodj és kalkulálj ennek feladataival. 

Aztán szintén ott vannak a további megjelenési formák, csatornák, akár online, akár offline. Gondold 

át, a te tevékenységedhez, célcsoportodhoz (bővebben majd a stratégiában) kell-e céges facebook 

oldal (magánszemélyek, idősebbek is), vagy inkább linkedin oldal (cégeket érsz el inkább), esetleg 

https://www.pexels.com/@kaboompics?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/working-in-a-group-6224/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


 Tedd rendszerbe a vállalkozásod 

Szikora Emese - Megoldásműhely   16. 

 

instagram oldal (kicsit fiatalabb korosztályhoz), akár youtube csatorna (ha inkább videózól), egyéb 

csatornák (podcast, email).   

Fontos, hogy ne csak az indulásban gondolkodj, hanem abban is, hogy ezeket aztán működtetni kell, 

heti, napi szinten posztolni, bejegyzést írni, videót készíteni. Vedd figyelembe, hogy erre lesz-e időd, 

energiád és megéri-e a Te vállalkozásodnak.  

Vagy épp kapcsolatépítő programokra lenne jobb, ha eljárnál. 

 

 

  

Önismereti tipp: A leghasznosabb ehhez a témához azt ajánlanom, hogy tanulj meg fókuszálni és 

szelektálni. Mert nagyon csábító a sok alkalmazás, felület, a weboldal összerakása, vagy épp a design 

kitalálása, de rengeted időt el tud vinni. Nem beszélve a fent említett posztolásról, ami napi feladat 

lehet. Itt is erőt kell venni magadon és a céljaid érdekében nem feltétlenül azt csinálni, amihez 

kedved van, hanem ami a vállalkozást előre viszi. Ehhez viszont néha rendszabályozni kell magadat, 

aminek a motivációs oldalát is meg kell találni, különben nem fogod hosszú ideig bírni. 
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KI VAGY TE A VÁLLALKOZÁSODBAN, 

VÁLLALKOZÓKÉNT  
 

Vagyis mikor érzed magadon, hogy jó vállalkozó vagy. 

 

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels 

 

Végül de nem utolsó sorban, sőt a legfontosabb, ki vagy Te a vállalkozásodban, hogyan szeretnél és 

tudnál te a vállalkozásodban vállalkozó lenni.  

 

Mi a te utad vállalkozóként? 

 

Hasznos, ha úgy vágsz bele egy vállalkozásba, hogy van már egy jó adag önismereted, mit szeretsz, mit 

nem, mi visz előre, mi húz vissza, mi működik neked és mi nem a mindennapokban éppúgy, mint a 

munkában (vállalkozásodban). 

Ha a fentieket elolvastad, talán már kirajzolódott benned pár kérdéses, vagy nehezebb terület, amiben 

érdemes változtatnod, fejlődnöd. Lejjebb ezeket össze is foglalom pár tipp-el együtt, hogyan kezdj 

neki. 

Előtte nézzük, mire is utaltam ezen rész elején: ki vagy te, miért csinálod, mit szeretnél elérni?  

Először ezt tisztázd magadban. Nem pénzügyi eredményekre gondolok, hanem mi az a vágy, ami, ha a 

vállalkozásod beindul, szépen működik, akkor téged boldoggá tesz, amikor azt érzed, hú, most 

megcsináltam valamit, elértem egy szintet, nyomot hagyok az emberiség történetében. Ebből pedig 

https://www.pexels.com/@olly?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/laughing-businesswoman-working-in-office-with-laptop-3756679/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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azt lásd, hogy milyen vállalkozó is szeretnél Te lenni, máshogy mondva, hogyan szeretnéd és tudnád a 

vállalkozói szerepet játszani az életed színpadán. 

Erre a témára külön anyagot készítek, amiben megnézzük, vállalkozóként ki vagy Te, milyen szerepet 

játszol, azt mennyire teszed az igazi éned szerint és mi az, amit pl. csak megfelelésből. Aztán ezt, hogy 

lehet összehozni a vállalkozásod céljaival, hogy úgy haladj a felé, hogy közben önmagadat is megtartod, 

nem próbálsz valaki mássá válni. 

 

 

Önismereti tippek: az előző pontokból 

 

A láss tisztán lépésből: megengeded magadnak a kreatív éned kibontakozását, bízol magadban? 

TIPP: próbáld ki, mit tudsz most kitalálni, ötletelj, nézd meg, hogy megy, elvásárok nélkül. Ha egy 

ötletnél bekapcsolna az agyad és korlátozna, egyszerűen „mondd” neki azt, hogy ok, vettem, egyelőre 

csak felírom. 

A bizalomra pedig legjobb próba, ha elkezded megvalósítani. Ha sikerül, akkor az egy nagy önbizalom 

löket. De ha a félelemed miatt meg sem próbálod, az eleve csak kudarc lehet. 

 

A stratégiából: nehezen engeded magadnak az álmodozást, nagyobb képben látást? 

TIPP: nézd meg, mások, hogy csinálják, próbálgasd, mi az a mérték – időben, összegben, nagyságban –

, amit még át tudsz „látni”. Próbáld meg vizuálisan elképzelni, hogy milyen lesz a céged 5-10 év múlva. 

Vagy írj egy kis olvasmányt abból, hogy fogsz élni 5-10-20 év múlva, milyen lesz egy napod. Ezekből 

már könnyebb lesz leírni a stratégiát. 

 

Jogi keretekből: nem mersz és tudsz segítséget kérni ezen a téren? 

TIPP: találj valakit, akiben megbízol, akár jogi szakember, akár ismerős, aki valamennyire jártas benne, 

vagy tudja kihez érdemes fordulni. Nem kell rögtön a legdrágább ügyvéd, könyvelő. Nézz körül 

csoportokban, olvasgass neten és körvonalazd, mit tudsz már és mit kérdeznél még egy hozzáértőtől. 

Ha ez megvan, akkor már könnyebb lesz a megfelelő segítséget is megtalálnod, plusz azzal, hogy tudod, 

mit akarsz kérdezni, bátrabban is kérdezel. 

 

A tervezésből: nehezen megy a strukturált gondolkodás, a tervszerű munka? 

TIPP: hát igen, ezt nehéz tanulni, tapasztalataim szerint ez személyiség függő is, vannak a 

strukturáltabb, célirányosabb és az álmodozóbb, kreatívabb típusú emberek. Ha utóbbi vagy, ne akard 

megerőszakolni magadat, hogy holnaptól óránkénti beosztásban gyűröd a feladatokat egymás után. 
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Kezdj el módszereket, eszközöket próbálni és találd meg az egyensúlyt, hogy haladj is, de megmaradjon 

a kreatív személyiséged is. 

 

Értékesítés, marketingből: nincs elég magabiztosságod kiállni, írni, megjelenni, eladni magad? 

TIPP: Ezen én is keresztül mentem, megyek még a mai napig. Javaslatom, hogy kezd azzal, ami megy, 

ha még videón nem tudsz megjelenni, először csak írj, ha az már megy, akkor tegyél ki képet magadról 

(fontos, olyan személlyel csináld a fotót, akiben megbízol, jó a kapcsolatotok, mert ő fog tudni rólad 

szép, önazonos képet készíteni). Aztán ha ezek már jó érzéssel töltenek el, akkor állj ki videó elé, azt is 

először zártabb közegben, aztán nagyobban, majd élőben. Minden apró sikerélményt könyvelj el 

magadban, mert ez fog erőt adni a következő megjelenéshez. 

 

A pénzügyekből: nehéz az őszinte anyagi szembenézés, mi van, ha nem éri meg, amit csinálni 

szeretnél? 

TIPP: Bizony előjöhetnek olyan mélyen bennünk lévő korlátok, hitrendszer (főleg a pénzről), amin 

egyedül nehéz változtatni, átírni magunkban. De jó, ha tudod, már a szembenézés, a tudatosítás nagy 

dolog, onnantól tudsz vele foglalkozni. Ezt is apró lépésekben kezd, a korlátok átalakítását, lebontását, 

majd ha valami sikerül, akkor lépj tovább.  

 

A technikai feltételekből: nehezen fókuszálsz, szelektálsz, szorítod magad keretek közé? 

TIPP: Erre pont nemrég kaptam én is egy nagyon jó mondatot. Mindig ezt tartsd a fejedben, akár tedd 

is ki a szemed elé: mi a fő célod személy szerint és a vállalkozásoddal? Ha ez megvan, akkor minden 

mást ennek szolgálatába állíts és minden ponton tedd fel magadnak ezt a kérdést, ez az oldal, csatorna, 

blog, poszt, megjelenés, munka a célomat szolgálja, lesz belőle bevételem, fejlődik a vállalkozásom, 

vagy nem? Ha a válasz nem, ne csináld! 
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STRATÉGIA 

 

Nézzük meg, miért fontos a stratégia, mi legyen benne és hogy kezdj neki. 

 

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels 

 

A stratégia három alappillére: 

1. tiszta, világos és konzisztens célok megfogalmazása; 

(Szun-Ce: „akinél a felettesek és alárendeltek ugyanazt akarják, az 

győz”) 

2. a piaci, saját környezet alapos ismerete és megértése; 

(Szun-Ce: „aki megérti, mikor szabad harcba bocsátkozni és mikor 

nem, az győz”) 

3. a saját erőforrások racionális és kritikus felmérése és hatékony 

kihasználása. 

(Szun-Ce: „aki nagy és kicsiny sereget egyaránt jól tud vezetni, az 

győz”). 

Dr. Tasi Miklós (2012) 

 

 

 

 

https://www.pexels.com/@olly?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/woman-draw-a-light-bulb-in-white-board-3758105/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Miért kell stratégia?  

Hogy tudd, hova és mikorra akarsz eljutni a 

vállalkozásoddal 

Ez a vállalkozásod alapja, mint ahogy egy ház 

építésénél is alapozással kezdenek. 

Ha ez az alap nem elég stabil, szilárd, 

mondhatnánk, hogy nincs rendesen 

megalapozva a vállalkozásodnak, akkor csak 

úgy vaktában fogsz erre – arra menni, 

próbálkozni. 

Mi az a stratégia? 

Erről hosszasan lehet írni, sok-sok könyv 

született, én most mégis csak felsorolás-

szerűen rögzítem, hogy kisvállalkozóként mire 

figyelj, mi az a minimum, amit gondolj át ahhoz, 

hogy Te irányítsd, mi történjen a 

vállalkozásodban és veled vállalkozóként az 

elindulás, vagy újraindítás utáni időszakban. 

Egy vállalkozás stratégiájának dióhéjban a 

lényege: 

• Hová akarunk eljutni? (magasabb, 

nagyobb célok kitűzése); 

• Hogyan jutunk oda? (ez maga stratégia 

készítése); 

• Hogyan hajtjuk végre 

elképzeléseinket? (ez pedig már a 

részletes tervezés);

 

A célok meghatározása pedig a stratégia első lépése! 

 

MI LEGYEN A STRATÉGIÁBAN? 
 

1. Misszió, vízió, magasztosabb cél: amiért az egész vállalkozást csinálod (nemcsak a pénz). 

Amivel nyomot akarsz hagyni, ami a te személyes, belső vágyad. Fontos, itt még nem kell 

figyelembe venned teljesen a racionalitást, nyugodtan merj nagyot álmodni. 

 

2. Okok, amiért vállalkozóvá szeretnél válni. Míg az előző inkább a vállalkozásodról szól, ez a pont 

inkább rólad. Amilyen emberré szeretnél válni a vállalkozásod segítségével is. 

 

3. Azok az alap értékek, amelyek fontosak számodra magánemberként és amelyeket 

vállalkozóként is képviselsz, amit a vállalkozásodba is beleteszel, amihez ragaszkodsz, amitől 

nem térsz el, amihez tartod magad. Beleértheted ebbe a tudásod, tapasztalatod, erősségeidet 

is. 

 

4. Hosszú távú céljaid: amit el szeretnél érni a vállalkozásoddal és vállalkozóként (tehát a céges 

és a személyes is). Rád bízom, hogy milyen időtávban gondolkozol, én min. 5 évet javaslok. 

Nem azért, hogy ehhez aztán tűzön- vízen keresztül ragaszkodj, hanem hogy lásd merre tartasz.   

 

5. Rövid távú céljaid: Az előző célok lebontása rövidebb időszakokra, pl. éves, negyedéves 

célokra, akár a következő 5 év szakaszolása, akár csak a következő 1-2 évet lásd kicsit 

részletesebben. Itt már – főleg az 1 éves cél magasságában - legyél racionálisabb, vedd 
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figyelembe a mostani lehetőségeidet, tudásod, azt gondold át, hogy arra építve egy éven belül 

hova juthatsz el. 

 

6. Kinek szeretne a vállalkozásod értékesíteni: avagy a célcsoport. Itt még magas szinten, pár 

mondatban fogalmazd meg, milyen cégeknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek szólnak 

a te termékeid, szolgáltatásaid. Írj össze most még nyugodtan több célcsoportot is, majd a 

következő lépésekben fogsz ebből szelektálni, pontosítani. Lásd azt is, milyen értéket adsz az 

ügyfeleidnek, hogyan ad nekik a terméked, szolgáltatásod élményt? 

 

7. Mit szeretne a vállalkozásod értékesíteni: szintén magas szinten sorold fel, miket szeretnél 

eladni, mit szeretnél biztosítani az előző pont szerinti vevőidnek. Írj minden termékről, 

szolgáltatásról egy-egy mondatot és itt is írj össze minden termék, szolgáltatás, csomag 

lehetőséget, ami az eszedbe jutott. A megvalósíthatóság ellenőrzése majd a részletes 

tervezésnél jön! 

 

8. Hogyan fogsz értékesíteni: Milyen csatornákon, online, offline, weboldalon, webáruházban, 

személyesen, négyszemközt, csoportokban, kapcsolatokon keresztül? Egyelőre csak sorold fel, 

milyen csatornákat fogsz használni, ha már most tudod, a főbb termékeidre, szolgáltatásaidra 

szedd össze, melyiket hogyan fogod eladni? 

 

9. Erőforrások: milyen emberi, anyagi, tárgyi erőforrások szükségesek ezekhez a tervekhez? 

Alapvetően nyilván te, de biztosan kell még más, mások is. Ezt majd részletesen persze az egész 

pontos célokhoz tudod hozzátenni, de a stratégiában szintén azt sorold fel, hogy kb. az első 

egy évre, majd a hosszú távú céljaidhoz mire van szükség. Még nem kell részletesen, pontos 

mennyiségekre, de nagy vonalakban lásd a szükségleteket. 

 

10.  Pénzügyek: az egyik legnehezebb rész. Milyen bevételeket szeretnél elérni a vállalkozásoddal 

a hosszú és rövid távú célok mentén. Nagyságrendileg 10.000 Ft-ot, vagy 10 Mft-ot. Tedd mellé 

a várható költségeket, legalább a költség típusokat szintén nagyságrendekben. Elárulom, itt 

már jöhetnek is a nagy arcul csapások: pl.  amit kitalálsz, azzal több a költséged, mint a várható 

bevételed, vagy nem ilyen rossz a helyzet, de nem keresel eleget vele.  

 

Semmi baj, egyrészt még átgondolhatod, finomíthatod, majd a részletes tervezésben 

megnézed, hogy ez tényleg így van-e. Ez itt most egy váz, hogy lásd, megéri-e a vállalkozás, 

illetve hosszú távon akarsz és tudsz-e beletenni ennyi pénzt. A hosszútávú, biztos alapokon álló 

működésed érdekében az a jó, ha legalább három lábon állsz, azaz három különböző bevételi 

forrásod van. Mi lehet ez nálad? 

 

11.  Mérés: hogyan fogod mérni az előre haladásodat. Itt most még inkább elveket fogalmazz meg, 

miből fogod látni, hogy haladsz a céljaid felé negyed évente, évente? Bevételből, ügyfelek 

számából, eladott termékekből, vagy csak az ismertséged növekedéséből? Végül ez egyik 

legfontosabb, te mivel leszel elégedett? 
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ÍGY KÉSZÍTSD EL A VÁLLALKOZÁSOD 

STRATÉGIÁJÁT 
 

Elárulom, ezek átgondolása, összeírása nem pár órás feladat. Többször kell visszatérned, először lehet, 

hogy csak pár ötleted lesz, lehet, hogy csak a víziót tudod leírni, de lehet, hogy pont a termékek, 

szolgáltatások vannak meg a fejedben, de a közönséged még nem. Nembaj, egyik fog jönni a másik 

után! 

 

Fokozatosan fogsz tisztábban látni, mit is akarsz. 

 

 

MIT NYERSZ MÉG TE SZEMÉLYESEN, 

HA LESZ EGY STRATÉGIÁD? 
 

Egy origót, kiindulást, kapaszkodót, mankót, amihez minden változásnál, nehézségnél visszatérhetsz.  

Ezáltal pedig magabiztosságot, mert tudod, hogy ezt az alapot te magad teremtetted meg. Tudod, 

hogy ha erre képes vagy, akkor a többire is az leszel. 

A stratégiával felkészülsz a jövőre is, ha pedig a jövőt már jobban látod, akkor nyugodtabban mész 

bele a változásba is. Így fogod tudni megvalósítani a céljaid. 

Végül pedig motivációt. Mert ha leírod a víziódban, hogy milyen magasabb valamit szolgálsz a 

vállalkozásod által, hogy milyen álmodat szeretnéd ezzel megvalósítani, akkor biztos, hogy az, hogy ezt 

tényleg el is érd, eléggé motiválni fog arra, hogy a nehezebb, kevésbé szeretem részeket is megtedd. 

 

NÉHÁNY TOVÁBBI TIPP  

 

A stratégia nem egy fix dolog, amit egyszer megcsinálsz, aztán úgy 

marad. 

 

Nem, ezt időről – időre vedd újra elő, nézd át, nyugodt szívvel módosítsd, ha kell (igen, ilyenkor kell 

egy belátás, ha valami nem megy, túl nagyot, kicsit terveztél, váltani kell, de ezt ne fogd fel kudarcként, 

sokkal inkább tanulási lehetőségként).  

Frissítsd a távlati és közelebbi célokat, a szerint, ahogy valójában haladsz, ha valamit gyorsabban elérsz, 

azt hozd előbbre, ha lassabban haladsz, told hátrébb.  
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Ha módosítasz, az ütemezés, a bevétel és költség terveket is hozd összhangba, ne felejtkezz el az egyes 

területek, feladatok egymástól való függéséről. Fontos, hogy bármit átvariálsz, kiveszel, beteszel, a 

végső célod, amiért az egész vállalkozást elkezdted, az mindig maradjon meg végcélként, a felé haladj, 

ne mást kezdj el, mert akkor előbb utóbb elveszted a motivációdat. 

Végül, ez egy nagyvonalú stratégia bemutatás volt. Ha ennél több információra, segítségre, anyagokra 

van szükséged, merj kérdezni csoportokban, személyektől, kérj segítséget szakértőktől.  
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HOGYAN TOVÁBB? 
 

Ahogy a stratégiánál is jeleztem, az egész vállalkozás indítási, újra tervezési folyamathoz ez a rövid 

anyag egy vázat tud adni. Abban segít, hogy ne feledkezz meg egyetlen fontos területről, témáról sem, 

hogy be tudd ütemezni, szem előtt tudd tartani, hogy mi mindennel lesz dolgod. De tudom, ez még 

kevés ahhoz, hogy elindítsd/ újra strukturáld a vállalkozásodat. 

Saját magadon (főleg a fentiekben tárgyalt tulajdonságaidon) kívül sok-sok további tudás, információ 

és persze beletett energia szükségeltetik. 

Ehhez fogsz még tőlem látni segítséget, blog bejegyzésekben, posztokban, letölhető és 

megvásárolható anyagokban is. 

Az alábbiakban ezekből mutatok ízelítőt, ami már elérhető, arra rá is tudsz kattintani és egyből 

megvásárolni, letölteni, vagy jelentkezni tudsz. 

 

DE ELŐTTE MÉG NÉHÁNY ÖTLET! 

 

Vállalkozási csoport, ahova érdemes becsatlakoznod kezdőként, újratervezőként: 

• KKV Üzleti Csoport: https://www.facebook.com/groups/kkv.uzlet/ 

• BrandBirds Club: https://www.facebook.com/groups/BrandBirdsClub/ 

• Mompreneurs: https://www.facebook.com/groups/1728932794069753/ 

• KKV Marketing Csoport: https://www.facebook.com/groups/kkvmarketing/ 

• KKV üzleti kapcsolatépítő csoport: https://www.facebook.com/groups/1509980089044582/ 

• KKV marketing és üzleti események: https://www.facebook.com/groups/esemenyek/ 

• Női vállalkozók: https://www.facebook.com/groups/noivallalkozok/ 

• Alkalmazottból Vállalkozó lettem: https://www.facebook.com/groups/1354304481332911/ 

• Egyéni Vállalkozók Csoportja: https://www.facebook.com/groups/395824820999191/ 

• Vállalkozás indítás: https://www.facebook.com/groups/367648367485675/ 

• Segítség vállalkozó lettem! https://www.facebook.com/groups/segitsegvallalkozolettem/ 

 

Igen, jól látod, vannak olyan csoportok, ahol olyasmivel foglalkoznak, amivel én is. De csak 

olyasmivel, mert van, aki a marketingre, van aki a stratégiára, van aki a vállalkozási ismeretekre 

fókuszál, míg én ezt egy váznak tekintem, amit Te magad keltesz életre, amilyen Vállalkozó Te Vagy! 

  

https://www.facebook.com/groups/kkv.uzlet/
https://www.facebook.com/groups/BrandBirdsClub/
https://www.facebook.com/groups/1728932794069753/
https://www.facebook.com/groups/kkvmarketing/
https://www.facebook.com/groups/1509980089044582/
https://www.facebook.com/groups/esemenyek/
https://www.facebook.com/groups/noivallalkozok/
https://www.facebook.com/groups/1354304481332911/
https://www.facebook.com/groups/395824820999191/
https://www.facebook.com/groups/367648367485675/
https://www.facebook.com/groups/segitsegvallalkozolettem/
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HA TOVÁBB SZERETNÉL LÉPNI VELEM 
 

 

 

 

 

 

 

TERVBEN LÉVŐ TOVÁBBI ANYAGOK, SZOLGÁLTATÁSOK 

 

- Vállalkozóvá válást segítő rapid-coaching: egy alkalom, ha kell még a döntéshez, hogy elindulj, 

vagy ha a fentiek alapján már azonosítottál valami fejlesztendő tulajdonságot, ami meggátol 

az elindulásban. Ugyanígy az újratervezést is támogathatja a rapid-coaching, csak ott az 

elakadást, megtorpanást nézzük meg és keresünk megoldást a továbblépésre. 

 

- Vállalkozói félelmeket kezelő workshop: A workshopon vagy általánosan jellemző vállalkozói 

félelmekre, vagy az általad hozott konkrét korlátozó tényezőre nézünk rá képekkel, kártyákkal, 

úgy, hogy a félelem mögé nézünk, hogy az milyen érzelmeket, gondolatokat vált ki és milyen 

szituációkban jön elő benned. Majd ezeket a gondolatokat és így a hozzá kapcsolódó 

érzelmeket alakítjuk át egy nagyon jó és egyszerűen alkalmazható technikával. Az élményen 

kívül felismeréseket és az eszköz használatát is elviszed eredményként magaddal! 

 

- további letölthető/ megvehető vállalkozás indítást/ átalakítást segítő anyagaimat a 

weboldalamon fogod megtalálni:  

o ötlet brainstorming egyénileg, vagy csoportosan,  

o hogy vezess végig egy ötletet a fenti folyamaton,  

o stratégia felépítése részletesen,  

o sablon csomag a fentiekhez, kiegészítve további vállalkozásokban hasznos 

sablonokkal,  

o a teljes vállalkozás indítás / átalakítás lépései egy testreszabható, kitölthető projekt 

tervben,  

o vállalkozói gondolkodásmód fejlesztése  

Vállalkozás elindító/ újratervezést segítő 

konzultáció 

Kérj egy időpontot és megnézzük, a fenti témákból, 

konkrétan neked mi okoz gondot, mit, hogy kezdd el, 

mi legyen az első lépésed. 

Jelentkezek 

konzultációra 

https://megoldasmuhely.hu/vallalkozas-indito-konzultacio/
https://megoldasmuhely.hu/vallalkozas-indito-konzultacio/
https://megoldasmuhely.hu/vallalkozas-indito-konzultacio/
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Köszönöm, 

hogy velem  

tartottál! 

 

Remélem a kiadványban sok hasznos és elgondolkodtató témát, ötletet olvastál. Célom ezzel az ebook-

al az, hogy megmutassam, mi mindenre kell gondolni egy vállalkozás elindításánál, vagy akár 

újratervezésénél. 

 

De persze nem elijeszteni, csak felkészíteni szeretnélek. 

 

Mert ha felkészülsz, akkor sokkal nagyobb magabiztossággal tudsz belevágni a nagy kalandba, amit 

vállalkozásnak hívnak. 

Nem utolsó sorban pedig, ha több verzióra, feladatra is készülsz, akkor a váratlan nehézségek, hirtelen 

akadályok is könnyebben kezelhetőek lesznek! 

 

Sok sikert a vállalkozásod és benne te magad sikeres fejlesztéséhez! 

 

 

 

    Szikora Emese 

coach, tréner 


