
„Nem akarok növekedni. Jó így.” Kedves Olvasó, 
lehet, hogy Neked is ez az egyik kifogásod? Ha Te 

is így gondolkodsz, akkor nem veszed észre, hogy 
ezen a módon a vállalkozásod nem fog fejlődni, 

nem lesz több bevételed. Meglehet, hogy pillanat-
nyilag tűrhetően működik a cég, és elégedett vagy, 

elég azonban egyetlen nem kifizetett munka, egy 
váratlan nehézség, például egy betegség, és baj lesz. 

Ha meg is marad a vállalkozásod, erősen visszaesik, 
s kezdheted az építkezést elölről. Gondolj csak bele, 

milyen cégeket tett tönkre a 2008-ban kezdő-
dő válság. Nézd meg azt is, hogy 

melyek voltak azok 
a vállal-

kozások, amelyek fennmaradtak, sőt a válság idején 
fejlődtek. Alapszabály, hogy ami nem növekszik, az 
hosszú távon csökken.
A másik kifogás, amit hallani szoktam, bár itt már valódi 
nehézségről, vagy inkább feladatról beszélhetünk, hogy 
a növekedés több munkát, s ez több embert is jelent. 
A vállalkozók egy része úgy véli, hogy a munkatársak-
kal csak baj van. Lehet, hogy Te is rendelkezel számos 
tapasztalattal, túl vagy több csalódáson, konfliktuson.  
A lépés, hogy felveszel valakit, hogy képzed, s esetleg 
a cég története során lesznek, akiket elveszítesz, sőt 
új embert kell magad mellé kiképezni, talán jócskán 
túl van azon a területen, ahol még magabiztosnak 
érzed magad. Minden olyan dolog azonban, ami túl 
van a megszokásainkon, kényelmünk határain, tőlünk 
is változást vár, nyitottságot, az új helyzetet meg kell 
tanulnunk irányítani, kezelni.
Muszáj tehát növekedni minden olyan vállalkozásnak, 
amelyben tényleg jelen van a vállalkozó szellem, ahol 

a vállalkozó magának és a családjának tar-
tós biztonságot és jó életet akar 
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nyújtani. Még akkor is, ha jelenleg biztosítani tudod a 
családodnak a jólétet, mintha csak valami jobb állás-
ban lennél, érdemes végiggondolnod néhány dolgot. 
Tudsz félrerakni? Mindig tisztán, számlára dolgozol? 
Van lehetőséged elő-takarékosságról gondoskodnod 
a magad és a családod számára?
Kevesen vannak a kisebb kivitelező vállalkozások 
között olyanok, amelyek tőkét képesek felhalmozni. 
A legtöbb vállalkozás munkáról munkára él. Ezért 
nagyon labilisak, a biztonságuk a pillanatnyi lehető-
ségektől és erőfeszítésektől függ, és sokszor a sze-
rencsétől. Ami most elég, az elfogy, pedig az ember 
negyven, ötven, hatvan évesen is szeretné tartani, 
vagy emelni az életszínvonalát. Egy idősebb ember 
pedig már kevesebbet tud vállalni, elfárad, több időt 
kell a munkával töltenie, hogy eredményes legyen, s 
egyre kevesebbet tud a családjával és a szeretteivel 
lenni, holott idősebb korban talán még nagyobb szük-
ség van erre.
Tapasztaltam azt is néhány vállalkozónál, hogy a 
divatos ezoterikus irányzatok valamelyikével próbál-
kozik. Például, hogy majd elképzeli és bevonzza a 
sikert, a magasabb bevételt. Biztos vagyok abban, 
hogy tettek nélkül, csak elképzeléssel, soha nem 
vonzunk be semmit. Ha önfejlesztő technikákkal 
próbálkozunk, tudnunk kell, hogy ilyen úton csak 
magunkat befolyásolhatjuk. Például a vizualizáci-
ós technikákkal magunkat hozhatjuk olyan álla-
potba, hogy készek legyünk változni, változtatni.  
A megrendelők, a jó munkatársak száma és a bevétel 
nem ettől fog növekedni, hanem attól, hogy célokat 
tűzünk ki, megtaláljuk az oda vezető megoldásokat 
és cselekszünk.
Ismerek olyan cégvezetőt, aki fiatal, a vállalkozását 
egyedül kezdte, de jelenleg már több munkatársa 
van. Ő pedig azzal foglalkozik, hogy a munkát meg-
szerezze és szervezi, vezeti a céget. Ez a vállalkozó 
törődik is az embereivel, képzi őket, és felelősséget 
érez irántuk. A vállalkozása pedig jóval hatékonyab-
ban működik annál, mintha csak egyedül, vagy 
másodmagával dolgozna, és ami fontos, továbbra is 
dinamikus és növekedésre képes, rugalmasan tud 
reagálni a piaci helyzetekre.

Érdemes tehát Neked is a növekedés mellett dönte-
ned. Természetesen a növekedés alapja a megfelelő 
mennyiségű megrendelés. Hogyan érheted el, hogy 
több munkád legyen? Az én javaslatom az, hogy ke-
resd fel azokat a megrendelőidet, akik hálásak Neked, 
mert jó munkát végeztél a számukra. Kérd meg őket, 
hogy ajánljanak Téged azoknak az ismerőseiknek, 
akiknek hasonló munkára van szükségük, akiknek Te 
tudsz segíteni. Kérd meg őket, hogy mondjanak, írja-
nak ajánlást Rólad az általad végzett munka alapján. 
Mondják el, hogyan ajánlanának Téged más megren-
delőknek. Kérdezd meg a megrendelőt, hogy miért 
dolgozott Veled, s hogy mennyire elégedett a munkád-
dal. Ezeket az ajánlásokat jelenítsd meg szórólapon, 
vagy egy Téged bemutató anyagban, s ha rendelkezel 
honlappal, vagy Facebook profillal, akkor oda is tedd 
fel őket. Hirdesd magad! Terjeszd a Rólad alkotott jó 
véleményeket.
Azt is ajánlom, hogy járd be azt a környéket, ami a Te 
körzeted, figyeld meg, hol vannak építkezések. Menj 
be az ilyen helyszínekre, beszélj ott a megrendelővel, 
ismertesd meg magad, alakíts ki jó kapcsolatot, add 
el magad, add el a vállalkozásodat és a szolgáltatá-
saidat.

SZeMÉLyügy

Van még két nagyon 
fontos javaslatom a 
számodra! Jelentkezz 
be a Mapei szakem-
berajánló rendszerébe, 
mert ott munkához 
lehet jutni. Valamint a 
figyelmedbe ajánlom 
a Mapei Kft. által 
idén létrehozásra 
kerülő új szakember 
közösséget. Rengeteg 
költségcsökkentő, 
hatékonyság növelő 
lehetőséget nyújtunk 
ebben a közösségben 
Neked, amivel biztos 
növekedésnek indulhat 
a vállalkozásod, még 
sikeresebb lehetsz.



3

SZeMÉLyügy

Béla, mit ajánlanál, azoknak a kivitelező 
partnereknek, akiknek sok munkájuk 
van, mégis stagnál a cégük?
Igen, valóban sok olyan vállalkozó van, aki 
nagyszámú megrendeléssel bír, de több mun-
kát mégsem tud elvállalni, mert nincs több ka-
pacitása. Ezt felfoghatjuk jó eredménynek is, 
de hosszú távon a stagnálást, sőt még hosz-
szabb távon a csökkenést vonja maga után. 
Az biztos, hogy ha az ilyen vállalkozó nem vál-
toztat, a cég növekedése nem fog beindulni. 

Szerinted miért nehéz erről a pontról  
továbblépni?
Ha belegondolunk, hogy a nagy mennyisé-
gű munka elvégzése mellett, mennyivel több 

feladat hárul egy cég-
vezetőre, megértjük 
ezt a problémát. Az, 
akinek annyira sok 
munkája van, hogy 
már nem tud töb-
bet vállalni, való-
színűleg túlter-
heltnek is érzi 
magát. Érzi, 

hogy eljutott egy határig, 
hogy változtatnia kell, de nem 
tudja, hogyan, s merre lépjen. 
Ráadásul a több megrendelővel 
együtt jár, hogy több kapcsola-
tot is kell ápolni, foglalkozni kell 
további munkák megszerzésével, 
az esetleges kifizetések elmaradá-
sa esetén, a pénz behajtásával, az 
árkalkulációkkal, a szerződésekkel, a 
pénzügyek, a vállalkozás folyamataival, s 
mindemellett szakmailag és a vállalkozói 
ismeretek területén is fejlődni kell. Ter-
mészetes, hogy egy vállalkozónak sok min-
denhez kell értenie, gyakorlatilag mindenhez, 
ami egy cég működtetéséhez tartozik, például 
a vállalkozásvezetéshez, pénzkezeléshez, a 
pénzügyi tervezéshez.

Mit ajánlanál ilyen esetben?
Nyilvánvaló, hogy ha több munkát végez egy 
vállalkozás, akkor több dolgozóval tudja ezt 
megfelelő színvonalon megtenni. Ez az első, 
ami megoldásként jelentkezik, hiszen a ka-
pacitás kérdését elsősorban ez oldja meg. 
Ugyanakkor újabb feladatot is jelent, mivel ér-
teni kell ahhoz, hogyan veszünk fel megfelelő 
embereket, hogyan képezzük, hogyan irányít-
suk őket. Kisebb cégek esetében gyakran szo-
katlan, hogy a munkatársat képezni kell. Még-
hozzá nem csak szakmai dolgokra, hanem 
arra is, hogy hogyan kell a cégben viselkedni, 
hogy kell a megrendelőkkel bánni. Tudatni kell 
vele a cégre jellemző magatartásformákat, 
szokásokat, rendet.

Célunk a kivitelező 
vállalkozók sikere, 
a megrendelők boldogsága
Interjú Markovich Bélával, 
a Mapei Kft. ügyvezető igazgatójával
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Ez szinte egy külön szakma.
Igen, ez a vezetői fel-

adatokhoz tartozik, 
és ezen a ponton 

gyakran jele-
nik meg az 
a vélemény, 
hogy nem 
lehet jó 
embereket  

találni, így  
nem is ke-

resik őket, ezzel ha-
talmas akadályt gördítve a 

növekedés, a terjeszkedés útjába. 
Vagy megjelenik a félelem, hogy ha fel 
is vesz a vállalkozó egy embert, kiképe-

zi, de az el fog menni tőle. Nehézség az is, 
hogy a vállalkozó vezető nehezen bízik meg az 
új emberben, nem meri rábízni féltett titkait, 
jól bejáratott kapcsolatait, azt a felhalmozott 
tudást, amivel ő már rendelkezik. Úgy látom 
azonban, hogy talán a legfontosabb akadály 
az, hogy nincs rá ideje, hogy ezzel foglalkoz-
zon. Több párhuzamos munkát vihet, itt egy 
terasz, ott egy fürdőszoba, vagy az egyik he-
lyen még dolgozik, a másikon még utómunkát 
végez, de egy harmadikat már megy felmérni, 
és úgy érzi, másra nincs is ideje, ereje. Ekkor 
érdemes egy pillanatra megállni és elgon-
dolkodni, hogy hová vezet mindez. Tudunk-e 
ezzel a módszerrel fejlődni, megfelelő tartalé-
kot félretenni? Igen? Akkor folytassuk bátran. 
Azonban, ha nem, érdemes tovább lépni és a 
növekedés mellett dönteni.

Ez érthető, de mit tegyen konkrétan egy 
ilyen helyzetben lévő vállalkozó?
Azt ajánlom, hogy ha elegendő munkája van 
már és bővíteni akarja a céget, új embert, 
embereket akar felvenni, akkor tanulja meg 
a megfelelő időtervezést. A kivitelezésekkel 
járó munkavégzést szervezze tudatosan úgy, 

hogy tervezze bele az időt az új, más irányú 
tevékenységekre is. A meglévő feladatokat 
szervezze meg olyan módon, hogy legyen ideje 
például hirdetést feladni, találkozni a jelöltek-
kel, kiválasztani a neki megfelelő embert. S 
hogy a sikeres felvétel után legyen ideje az új 
alkalmazottat kiképezni és a munkáját koordi-
nálni. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy cég-
vezető azt is szervezze meg, hogy saját maga 
is tanuljon, képezze magát a vállalkozói, veze-
tői feladatok területén. Mert ettől a pillanattól 
kezdve vezető lesz, és számos új feladattal néz 
majd szembe. Az időkezelés mellett meg kell 
tanulnia a feladatokat a megfelelő sorrendbe 
állítani, a most már összetettebb folyamatokat 
levezényelni és kézben tartani. Mindez sok ta-
nulást, nagy nyitottságot követel meg a vállal-
kozótól. De megéri, ebben biztos vagyok.

Vannak-e más módszerek, a növekedés-
re, fejlődésre?
Természetesen a cég bővülésén kívül még na-
gyon sok módon támogathatjuk egy vállalkozás 
növekedését. Egy cég találhat magának meg-
felelő alvállalkozókat, vagy kisebb cégek tár-
sulhatnak hosszabb vagy rövidebb távon. Na-
gyon sok jó példát lehet találni a piacon. Mapei 
kivitelező partnerként előnyös jó kapcsolatokat 
kialakítani a Mapei partnerkereskedőkkel. Az 
előrelátó kereskedő ajánlja az általa ismert és 
jónak tartott kivitelezőket a vevőknek. Maga 
a kivitelező is hozhat partnereket a kereske-
dőnek, s előnyös megállapodást is köthetnek. 
Amennyiben egy vállalkozás a nagyobb projek-
teket célozza meg, ott a vezető keresse fel a 
generálkivitelezőket, mutatkozzon be, muta-
tassa be az ajánlásait, referenciáit. Nagyon 
fontos, hogy meglévő kapcsolatait is ápolja, 
olykor-olykor érdemes felhívni a megrendelő-
ket, beszélgetni velük, megkérdezni, hogy tu-
dunk-e valamiben segíteni, vagy a közelükben 
járva, csak beköszönni hozzájuk.
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Tud-e és hogyan segíteni a kivitelező 
vállalkozásoknak a Mapei Kft. a 
fejlődésben, a növekedésben?
Igen, a Mapei Kft. célja, hogy ezen a területen 
is támogatást és szolgáltatásokat nyújtson a 
partnereinek. Új szakember közösségünkben 
szakmai és vállalkozási területen is számos 
lehetőséget nyújtunk a kivitelezőknek. 
Partnereinknek ezúton is szeretném elmondani, 
hogy figyeljék postájukat, mert folyamatosan 
küldjük azokat az információkat, amelyek a 
szakemberek közösségével kapcsolatosak, s az 
ott elérhető lehetőségekről tájékoztatjuk őket.  
A célunk a vállalkozók támogatása, hogy 
sikeresek, dinamikusak, erősek legyenek, 
és elégedett, boldog megrendelőkkel 
rendelkezzenek.

SZeMÉLyügy

Szakmai lehetőségei is vannak egy vál-
lalkozás növekedésének?
Persze. A növekedés egyik alapja lehet az 
is, ha egyedivé tesszük kínálatunkat a pia-
con. Például egy burkoló vállalkozó rááll egy 
vagy két népszerű, keresett burkolatfajtára, 
de abban aztán mesteri szinten tud dolgozni.  
S eszerint hirdeti magát. Elérheti, hogy ameny-
nyiben a megrendelőnek erre van szüksége, 
mindig az ő vállalkozásához forduljon. Mert 
jó, megbízható, és mindig magas színvona-
lon dolgozik azon a területen, ami a profilja.  
A másik lehetőség, hogy a vállalkozás új szak-
mai területen válik szakértővé, és azt beemeli 
tevékenységébe. Például a hidegburkoláson 
belül nagyon jól értenek a cég emberei az 
üvegmozaik burkoláshoz, de ha szükség van 
rá, magas színvonalon oldják meg a nagymé-
retű kerlit lapok, vagy a természetes kőbur-
kolat fektetését is. A cementes fugák mellett 
meg lehet tanulni a speciális, az epoxi vagy a 
dekor fugák bedolgozását is. Tehát széles kí-
nálattal és jól képzett emberekkel dinamikus, 
rugalmas, magas színvonalú szolgáltatást kell 
nyújtani. Ezen az úton a megrendelők körét 
biztosan növelni lehet.

Mit tanácsolnál azoknak, akik kételked-
nek, bizonytalankodnak?
Azt, hogy gondolják végig, hogy akkor, ami-
kor vállalkozásba kezdtek, mi hajtotta őket? 
Miért léptek akkor túl a kényelmi zónájukon 
és kezdtek valami újba? Ha akkor meg tudták 
ezt tenni, meg tudják-e őrizni a kezdeményező 
készségüket és folyatni a fejlődést, a növeke-
dést tovább. Most, amikor már eredményeket 
tudnak felmutatni, gondoljanak vissza eredeti 
vágyaikra, céljaikra? Arról álmodoztak-e, hogy 
egyszer csak megállnak, és nem fejlődnek 
tovább? Mit akarnak létrehozni a családjuk 
számára, milyen jövőt szeretnének gyerme-
keik számára teremteni? Nekik is azt szánják, 
amit maguknak, hogy ugyanonnan induljanak 

el, ahonnan egykor a szüleik? Vagy többet 
szeretnének nyújtani nekik? Vizsgálják meg, 
hogy amennyiben tartósan stagnál, toporog a 
vállalkozásuk, mi az, ami gátolja őket? Mitől 
félnek? S mi az, amit meg kell tenniük, hogy 
fejlődjenek, jobban érezzék magukat, tovább 
lépjenek? Nagyon fontos, hogy a csökkenés 
legtöbbször nem egyik napról a másikra megy 
végbe, hanem hosszú idő alatt. Amikor pedig 
bekövetkezik, amikor azzal szembesül a vállal-
kozó, hogy a szekér már nem úgy megy, ahogy 
szeretné, az fájdalmas. 
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Kis- és középvállalkozás esetében 
mit jelent a marketing és a PR?
Először is azzal kezdeném, hogy mi való-
jában a PR. A PR nem szól másról, mint 
egy cég – legyen az bármilyen kicsi vagy 
nagy – hírnevéről. A PR tevékenységgel 
ezt a hírnevet gondozzuk azzal a céllal, 
hogy megszólítsuk mindazokat, akik a 
megrendelőink lehetnek, és formáljuk 
véleményüket a vállalkozásunkról, lét-
rehozzuk és ápoljuk a megrendelőkkel 
a kapcsolatot. Teljesen biztos, hogy ha 
valakit nem ismernek, nem tudnak arról, 
hogy létezik, azt nem is fogják keresni. 
Úgy gondolom, hogy legyen szó akár a 
legkisebb vállalkozásról, elengedhetetlen 
a PR-ral foglalkozni. Bizonyos értelem-
ben, minden vállalkozás PR-ozza magát, 
még akkor is, ha ez nem tudatos, és nem 
tervezett tevékenységről, vagy cselekvés-
ről van szó. Gondoljunk csak abba bele, 
amikor egy szakember az alapján szerez 
újabb és újabb megrendelést, hogy egy 
korábbi elégedett megrendelő tovább 
ajánlja őt.

A cégek a vevőkből élnek, ahogy a burkoló 
vállalkozások, szakemberek pedig a meg-
rendelőkből. Ahhoz, hogy egy vállalkozás 
fejlődni, növekedni tudjon, bizony szükség 
van még több vevőre, még több megren-
delőre. A lehetséges vevőket, megren-
delőket pedig meg kell találni, és meg 
kell győzni őket arról, hogy számukra „én 
vagyok a legjobb választás”. Éppen ezért 
a mai rohanó, gyorsan fejlődő, információ 
központú világban elengedhetetlen feltétel, 
hogy egy vállalkozás a fennmaradás, a lé-
péstartás és a siker elérésének érdekében 
külső kapcsolatokat alakítson ki, marke-
ting és PR tevékenységet folytasson.

Milyen eszközöket ajánlasz egy ki-
sebb vagy egy közepes kivitelező 
vállalkozás számára ezen a terü-
leten?
Bár még viszonylag kevés burkoló vál-
lalkozás él vele, én mindenekelőtt az 
online lehetőségeket ajánlanám. Az biz-
tos, hogy ha valaki szakembert keres, 
nagyon sokszor, először az interneten 
néz körül. Ezért vannak cégek, amelyek 
belátják, hogy szükség van arra, hogy 
őket megtalálják az interneten. Ugyan-
akkor sokan, különböző okokra hivat-
kozva, nem tesznek érte semmit. Azt 
mondogatják, hogy nem értenek hozzá, 
nincs rá idejük, hogy ők maguk sem 
igen használják az internetet. Úgy véle-
kednek, hogy ha őket nem érdekli, ak-
kor mások sem az interneten keresnek, 

s hogy eddig is volt elég megrendelés, 
majd csak lesz ezután is. Bizonyára ide-
ig-óráig be is jön ez a magatartás. Nem 
szabad azonban elfelejteni, hogy a világ 
körülöttünk állandóan és rohamtempó-
ban változik. A Gemius 2014-es elem-
zése szerint például a magyarok 61%-a 
internetezik, vagyis naponta rendszere-
sen használja az internetet, onnan sze-
rez információt. Bevallom, én mára „net 
függő” lettem, s ha bármilyen informáci-
óra szükségem van, egyből előkapom az 
okostelefonom, és megnézem az inter-
netet. Legyen szó akár egy megvásárol-
ni kívánt termékről, például egy bútorról, 

Pr és marketing 
eszközökkel 
a több bevételért
Interjú Mészáros Szilviával, 
a Mapei Kft. PR és Új partner kommunikációs osztályvezetőjével
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de akár egy szolgáltatásról, érdemes az 
interneten keresni. Mi, a családommal 
az új lakhelyünkön vízvezeték szerelőt is 
az interneten találtunk. 

Milyen eszközöket jelent az internet 
a PR és a marketing területén?
Számos, a szolgáltatások népszerűsíté-
sére szolgáló eszköz áll rendelkezésre 
egy vállalkozás számára, az akár in-
gyenes, vagy pár ezer forintos lehető-
ségektől kezdve, az alkalmanként több 
százezer forintos költséget is jelentő 
eszközökig. Én javasolnám a honlap lét-
rehozását minden vállalkozásnak. Ezen 
kívül jó lehetőséget jelent a Facebook, 
amit magánemberként már maguk a vál-
lalkozók is sokan használnak.  Ma már 
4,6 millióan Facebook-ozunk Magyaror-
szágon, és egy cég Facebook profiljának 
létrehozása nem több, mint legfeljebb 
30 perc. Melyik kiváló burkoló szakem-
ber ne tudna feltenni az elkészült mun-
kájáról gyönyörű referencia fotókat? Ezt 

pedig felturbóz-
hatjuk azzal, hogy a 
gyönyörűen kivitelezett burkolatot meg-
rendelő tulajdonos még hozzászólásban 
oda is írja a véleményét, megosztja elé-
gedettségét. Mi ez, ha nem jó PR?
Persze ne felejtsük el azt sem, hogy az 
elkészült Facebook profil és a weboldal 
elérhetőségét az összes lehetséges fó-
rumon ismertessük, a meglévő megren-
delőkkel tudassuk.
Biztos vagyok benne, hogy ha egy vállal-
kozás már több fős, és a cégvezetőnek 
nincs ideje rá, akkor talál olyan alkalma-
zottat, fiatalt, aki jártas a digitális világ-
ban, s akár a szakmai feladatok mellett 
is szívesen vállalja a Facebook profil, 
vagy a holnap kezelését.

Pr és marketing 
eszközökkel 
a több bevételért

az elkészült web-
oldal elérhetősé-
gét az összes le-
hetséges fórumon 
ismertessük!



Ezen kívül a költségesebb lehetőségeket is 
szervezheti, például a hirdetéseket, vagy a 
megjelenéseket a különböző médiákban. 
Én azt javaslom, hogy érdemes „kicsiben” 
kezdeni, egy valamit kipróbálni, maximálisan 
kihasználni, és aztán az eredmények után 
tovább és tovább lépni. 

Az is lehet, hogy kell egy külön ember, 
aki a marketinget intézi?
A fent említett két eszköz közül a Facebook  
profil létrehozásával, elkészült referenciákról 
készült fotók, posztok feltöltésével szerintem 
gond nélkül elboldogul egy nem marketinges 
végzettségű ember is, ehhez nem kell külö-
nösebb végzettség. Sőt, nem marketinges 
szakemberként ma már egy weboldal létre-
hozása sem akkora nagy ördöngösség, ha 
van egy pici informatikai beállítottsága vala-
kinek. Léteznek olyan, ingyenesen elérhető 
szoftverek, amellyel bárkinek lehetősége van 
egyszerű e-mail írói képességekkel is egy ra-
gyogó honlap kialakítására. Az ingyenes le-
töltést követően néhány óra, vagy komolyabb 
oldal esetén, néhány nap alatt elkészíthető 
vele egy saját weboldal.

Sokaknak jelent gondot, hogy hogyan sza-
kítsanak a marketing tevékenységre időt?
Ez valóban nem lehet egyszerű egy kisebb 
vállalkozás esetében, ha munka van, ak-
kor dolgozni kell, ez viszi előre a céget.  
A megrendelőnek sem lehet mondani a nap-
tárt nézegetve, hogy „húúú, várj egy pár na-
pot, mert kedden Facebook posztolok, majd 
szerdán weboldalt készítek, meg nyomdába 
kell mennem, mert viszem a szórólapot ki-
nyomtatni, aztán pénteken az elkészült 
szórólapokat osztom szét, majd jövő héten 
megyek, és akkor megcsinálom a teraszod. 
Az jó?” Hát persze, hogy nem jó. Ha egy 

vállalkozás életébe abszolút nem fér bele a 
marketing munka, akkor meg lehet kérni rá 
a kamasz srácokat otthon, hogy segítsenek. 
Nekik ezek a dolgok a kisujjukban vannak, 
és nem is értik, hogy az ősök mit nem érte-
nek benne. Kérjük meg őket, hogy esténként, 
amikor fent vannak a Facebook-on, néhány 
fotót segítsenek feltölteni. Egyébként meg 
egy vállalkozónak sok mindent meg kell ma-
napság tanulnia, s ezek közé az idő kezelése, 
a feladatok szervezése is bele tartozik.

Ismered-e a kereskedések olyan PR 
és marketing aktivitását, amihez a ki-
vitelezők is csatlakozhatnak a maguk 
előnyére?
Mivel sok kereskedő partnerünk van, sze-
mélyesen nem ismerem az összes partner 
összes marketing aktivitását. Egy biztos, 
hogy számos kereskedő partnerünk szervez 
és hirdet meg akciókat, kampányokat, és mi 
is, mint gyártók, igyekszünk olyan marketing 
kampányokat kialakítani, melyhez a szak-
emberek csatlakozhatnak, és mindezt az 
előnyükre, hasznukra fordíthatják. Így van ez 
a legtöbb Mapei kampány esetében, hiszen 
a garantált ajándékok, vagy a kedvezménye-
sen megvásárolható kampányban szereplő 
eszközök mind-mind a kivitelezők munkáját 
segítik, hasznos lehet számukra. 

ÉrTÉKeSÍTÉS


