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Helyi termékek előnyei

Szimpatikus gazdálkodási módok

A „földtől az asztalig” elv

Tudjuk honnan érkezik a termék

Tudjuk kik és milyen körülmények között állították elő

Fair trade (méltányos kereskedelem) érvényesülése

Közvetlenebb kapcsolat a vásárlóval



Közvetlen értékesítés

A legrövidebb úton juttatja a gazdák termékeit
a fogyasztókhoz

Személyes ismeretségre is épülő
gazdasági kapcsolat alakul ki

Nagyobb tere van a személyes igények érvényesítésének

Nemcsak az egyes, illetve egymással összefogó gazdák, élelmes 
vállalkozók, de maguk a vásárlók is kezdeményezhetnek a terme-

lőket és vásárlókat összekötő közvetlen(ebb)
kereskedelmi formákat.

{DE!}

Szervezni kell, szállítani, raktározni, adni-venni, 
kommunikálni



1. Márkaépítés
Reklám nyelven: Branding

Szilárd alapok:

Termékjellemzők
Minőségi előnyök / Értékek

Felhasználói érték
Származási hely

Arculat

ö
sszegyúrjuk



1.1 Arculat

A „kézműves” termékek egyre nagyobb piacot 
szereznek maguknak

Az internet térhódítása jelentősen felbolygatta 
az eddig jól bevált értékesítési módokat

Egyre fontosabbá vált az egyes termékek külső 
megjelenése

Kibővültek a kommunikációs csatornák és szá-
mos új lehetőség tárult fel

Ezért fontos, hogy mit és hogyan kommunikálunk



5 tévhit az arculattal kapcsolatban

1.) Mindegy hogy néz ki a termékem, ha jó, úgyis megveszik

2.) Hívnom kell egy reklámszakembert

3.) Nekem ez nagyon sokba fog kerülni

4.) Fölösleges ráfordítás az egész

5.) Nekem erre semmi szükségem



Így épül fel az arculat Ami segíthet benne

1. Logo vagy név

2. Szórólap
3. Névjegykártya

4. E-mail cím
5. Facebook oldal*
6. Saját weboldal*

-Bármilyen elképzelés
-Rajzolni tudó családtag/barát/rokon, vagy 
egy jó grafikus*
-Szövegszerkesztő ismerete (ajánlott: Micro-
soft Word, vagy Open Office)
-Ingyenes betűkészlet (lelőhely: dafont.com 
---
-Trendismeret (Pinterest ---)
-És egy kis szépérzék

-Érdemes grafikus segítségét kérni

-Szövegszerkesztő, valamilyen dekoratív papír, 
egy jól működő nyomtató és egy snitzer 



1.2 Csomagolás

Arculati elemekre épül

Beszél helyettünk

Funkciókkal bír : 
1. Védelmi funkció

2. Racionalizálási funkció
3. Kommunikációs funkció

4. Marketingfunkció



1.2 Csomagolás

Értéket ad a termé-
künkhöz.

Csúnyán mondva 
drágító funkciója van





Trendek

Újrahasznosított papír használata

Eredeti funkció újragondolása  
(pl. borítékban árusított pogácsa)

Letisztultság, semmi fölösleges elem

Kis találékonysággal alacsony költségek mellett készíthetünk akár mi magunk 
fantasztikus csomagolásokat.

Felejtsük el a fehér matricára tollal írt törvényileg meghatározott tartalmak 
feltüntetését. 

Merjünk tovább menni, mert megéri!



Csináld magad csomagolás

Költség 100 db esetén: 1200 Ft
Elkészítési idő: kb. 120 perc 



...és hadd mutassam meg az elrettentő pédát



A csomagolásnak tényleg csak a fantáziánk 
(és a pénztárcánk) szabhat határt



Grafikus alkalmazása

Mikor bízzuk meg a grafikust?

Ha nem vagyunk jártasak a képalkotás világában, és ha nincs a közelünkben olyan, akitől szakszerű segítséget, 
tanácsot kérhetnénk.

Ki a jó grafikus?

Aki referenciákkal tudja igazolni eddigi munkásságait, amelyek elnyerik tetszésünket. Akivel megértjük egy-
mást, és kölcsönösen nyitottak vagyunk egymás gondolataira. És nem utolsó sorban: 

AKI BETARTJA AZ ELŐRE EGYEZTETETT HATÁRIDŐKET

Hogyan válasszunk grafikust?

Keresgélhetünk az interneten, portfolio oldalakon (pl. Behance.net ---), de ha megkérdezzük három isme-
rősünket, az egyiknek lesz egy ismerőse, aki vagy grafikus, vagy ismer egyet.

Hogyan dolgozzunk a grafikussal?

Fogalmazzunk tisztán, egyértelműen, fixáljunk le minden igényt előre, és állítsuk fel az elvégzendő feladatok 
sorrendjét határidőkkel. Szakaszonként ellenőrizzük és értékeljük az elvégzett munkát, igény szerint formál-

juk az elkészült terveket, törekedjen mindkét fél kompromisszumokra.



Online marketingkommunikáció

Olyan világban élünk, ahol a vállalkozások számára a facebook oldal 
üzemeltetése nulladik mérföldkőnek számít.

1. lépés:
-Személyes profil létrehozása

-Oldal létrehozása

2. lépés:
-Oldalprofil kialakítása---

Borítókép
Méret: 851x315 

pixel

Profilkép
Méret: 200x200 

pixel



Hogyan szerezzek rajongókat? 
Hogyan ösztönözzem őket vásárlásra? 

Mire lesz ez jó nekem?



Online marketingkommunikáció

Facebook előnyei:

-mérhető célközönség

-mérhető aktivitás

-funkcionális

-szinte mindenki használja

-ingyenes és fiztős funkciók

-teljes mértékben márkára 
szabható kommunikáció



Facebook helyes használata

1. Tematikus posztok
Tudtad-e, hogy a sajtos pogácsánkhoz 
egyáltalán nem használunk élesztőt?

A/B/C poszt: Kommentben jelzik a vála-
szukat a user-ek 
Pl.: Szerintetek mennyi ideig kelesztjük a 
tökmagos pogácsánkat? A: 30 perc, B: 40 
perc C: 50 perc

Tippek: pl: Ha a pogácsákat otthon is pa-
pírzacskóban tárolod, később száradnak 
ki.

Tradíciók: Annak idején az asszonyok a 
legényeknek hamuban sült pogácsát cso-
magoltak (ezért meg ezért)

2. Képfeltöltés
A facebook alapjáraton kép-bázisú oldal. 
Egy bejegyzésnek képi anyag nélkül nem 
sok értelme van, egyszerűen elsiklanak 
felette a felhasználók.

A feltöltött képek lehetőleg 1:1 arányúak 
legyenek, minimum 500x500 pixelesek.

A képek alá engedélyezzük a hozzászólá-
sokat, így interakció jön létre a felhaszná-
lók között.

Csak jogtiszta képeket használjunk, vagy 
készítsünk ill. készíttesünk jó minőségű 
fotókat

TILOS homályos, sötét, rossz minőségű 
fotók használata.



Saját weboldal készítése

1. lépés: Domain név igénylése

Hogyan lássak hozzá?
-Keressünk fel egy magyarországi tárhelyszolgáltatót!

pl: xhu.hu ---

Az igénylés ideje korábban 2 hét volt, mostmár 1 nap alatt igényelhető, és másnapra már aktiválják









Tartalom generálás

www.wix.com ---

blog.hu ---

Általános szabályok honlapkészítéskor

-Csak jó minőségű fotókat használunk
-Kerüljük az összeviszaságot

-Röviden fogalmazzunk
-5 menüpontban mutassuk meg magunkat és a termékeket

-Az elérhetőségeinknek szenteljünk külön menüpontot
-Üzletünket/székhelyünket jelenítsük meg térképen

Pl.: Maszlik tej ---



Köszönöm a figyelmet!

E-mail: havasibetti@gmail.com


