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CRAFTS CODE PROJEKT

GO ONLINE KALAUZ
avagy hogyan 
értékesíts online 
iparművészként, 
kézművesként

Az online értékesítés 
nem egy divat, hanem 
egy korszerű értékesítési 
csatorna, amin keresztül 
az év 365 napján, napi 
24 órában eléred a 
vásárlóidat!

CRAFTS CODE 

 www.interregeurope.eu/craftscode 

 www.facebook.com/CraftsCode/

 www.instagram.com/craftscode/

 @code_crafts

• használati útmutató
• raktárkészlet
• SEO
• kategóriák
• paraméterek
• kapcsolódó termékek

Tesztelés
Tesztelni mindenképpen kell, mert ha nem jól 
működik a webshopod, akkor nem fogod tudni, 
hogy a marketinged rossz vagy az oldalnak vala-
mely funkciója hibás!
Ha hiba van, akkor azonnal készíts képernyő-
fotót, hogy ha nem találod rá a megoldást, ak-
kor meg tudd kérdezni a programozót, az ügy-
félszolgálatot!

MARKETING NÉLKÜL NEM FOG MENNI!
Elkészült a webáruházam, hogyan tovább? Mar-
ketingre is szükséged lesz!
Egy webshop nem más, mind egy tűzpiros 
Ferrari üres tankkal a garázsban! Önmagában 
semmire nem jó, a marketing hozzá a benzin, 
amitől menni fog. Ha nem tankolsz bele, akkor 
megáll!

Marketing stratégia
Itt is rendszerben kell gondolkozni! Posztolhatsz 
bármennyit, de marketing stratégia nélkül nem 
fog menni!

Össze kell rakni, leírva egy stratégiát. Nem kell 
bonyolultat, de legyen egy A4-esen leírva:
1. termék
termék, kollekciók, design, USP (egyedi értéke- 
sítési pont), csomagolás, funkciók és jellemzők, 
kiegészítő termékek, garancia
2. ár
Árképzés, kisker- nagyker ár, csomagárak, 
törzsvásárlói kedvezmények, kampány típusok, 
fizetési módok (kártya, paypal, utánvét, egyedi 
megrendelések, vállalati megrendelések)
3. értékesítés 
vásár, viszonteladó, saját bolt vagy szalon, 
kisker- nagyker (bizomány), raktárkészlet 
szállítási módok
4. promóció
marketing csatornák (saját és idegen plat-
formok), kampány típusok (pl. bevezető, 
értékesítést növelő, kiárusítás)

A legjobb hatást akkor éred el, ha a célcsopor-
todnak megfelelő lehető legtöbb csatornát 
használod és rendszeresen.

Csak saját platformra építkezünk, a többit 
használjuk, ez nagyon fontos!
Nézzük át, milyen marketing eszközök vannak, 
mert nem csak a közösségi média létezik.

Saját platformok és eszközök:
• hírlevélküldő
• blog
• SEO

A fentiek folyamatos munkát igényelnek, lassú, 
de tartós eredményeket hoznak. Ezekkel szem-
ben a közösségi média és idegen platformok 
folyamatosan változnak, átalakulnak, eltűnnek 
és újak jönnek helyettük.

Idegen platformok:
facebook, instagram, youtube, twitter, pinterest, 
linkedin, snapchat, tiktok, stb

Sokan azt gondolják, hogy készítenek egy web-
shopot és dől a pénz! - EZ NEM IGAZ!
A webáruház kialakításába és üzemeltetésébe 
rengeteg munkát és némi pénzt is kell tenni. 
Ebből a munkád kizárólag akaratérő kérdése.

A SZERZŐ: PANYI ZSUZSI
Kisgyerekes anyukaként 4.000 Ft-ból kezdte a 
kézműves vállalkozást. Végigjárta a vásárokat, 
felépítette a márkanevet, a webáruházat, és ma 
már jövedelmező vállalkozást tudhat magáénak.

Eközben megszerezte az online marketing 
diplomát. Az egyetem mellett éjszakákon át ta-
nult még az interneten, kísérletezett a legújabb 
marketing eszközökkel. Voltak nagy kudarcai és 
sok minden jól működött. A panyizsuzsin tesz-
telt mindent, amit ma tanít a Mákgubó mentor-
program keretében.

www.panyizsuzsi.hu
www.facebook.com/panyizsuzsi.uveg
www.instagram.com/panyizsuzsi
www.pinterest.com/panyizsuzsi
www.makgubo.hu

Az Interreg Európa finanszírozásával 
megvalósuló CRAFTS CODE projekt 
célja a kézműipari kis- és közép- 
vállalkozások versenyképességének 
javítása egy keretrendszer 
kidolgozásával a szakpolitikai 
ismeretek bővítésének ösztönzésére. 
A projekt beazonosítja a kézműipar 
ágazatban működő kkv-k akadályait, 
és elősegíti a vállalkozás indításához 
szükséges támogatásokhoz való 
hozzáférést, továbbá, nemzetközi jó 
gyakorlatokat.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány az egyetlen hazai 
projektpartner a projektben.

A Közalapítvány a magyar főváros 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
fejlesztéséért és népszerűsítéséért 
felelős szervezet.

Híd a vállalkozások felé, szolgáltatásai: 
mikrofinanszírozás (mikrohitelek), 
vállalkozásfejlesztés, smart city 
kezdeményezés.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány a Főváros arca a 
vállalkozások felé, és a vállalkozások 
hangja a városüzemeltetés 
nagyüzemében. Innovatív ötletek, 
együttműködés, bevonás, smart 
megoldások.

www.bvk.hu

https://www.facebook.com/
BudapestEnterpriseAgency/

Fényképezte: Lange Péter

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

JÓ GYAKORLAT

A CRAFTS CODE célja a kézműipari 
kis- és középvállalkozások 
versenyképességének javítása 
egy keretrendszer kidolgozásával 
a szakpolitikai ismeretek 
bővítésének ösztönzésére, 
valamint a regionális fejlesztési 
politikák és programok 
végrehajtásának javítására 
irányuló kapacitásfejlesztés.
 
 

 www.interregeurope.eu/craftscode 

 www.facebook.com/CraftsCode/

 www.instagram.com/craftscode/

 @code_crafts
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ELŐNYÖK WEBSHOP RENDSZER
Az online értékesítés 10 legnagyobb előnye:
1.  földrajzilag lényegesen nagyobb területet 

érsz el
2. 0-24 órában nyitva lévő bolt
3.  a rendelések kiszolgálása felxibilis időben 

történik
4. olcsóbb elindítani, mint egy fizikai boltot
5. olcsóbb fenntartani, mint egy fizikai boltot
6.  sokkal több áru, mint, amit vásárba 

magaddal tudsz vinni
7.  vásárlókat könnyebb elérni
8.  munkafolyamatok automatizálhatóak, kevés 

emberi munka kell hozzá 
9.  statisztikák megfigyelésével könnyen 

optimalizálható
10. nem árt neki az eső, sőt!

Egy szó, mint 100, az online értékesítésnek ren-
geteg előnye van!

KELL EGY STRATÉGIA
Ha nem tudatos stratégia alapján építed fel a 
webáruházadat és nem csinálsz hozzá marketin-
get, akkor bele se kezdjél, mert egy óriási pénz-
kidobás lesz az egész!

Ha webshop úgy készül, hogy csináljunk egy 
webáruházat, aztán majd kitaláljuk, hogyan 
működjön, hogyan lesznek vásárlók, akkor az 
elkészült webáruház üzemeltetésénél hamar rá 
fogsz rádöbbenni, hogy mennyi minden hiányzik, 
mi minden kellett volna másképp, ami a fejlesz-
tési szakaszban nem plusz költség, ekkor viszont 
már az!

Első lépésként, ezért meg kell határozni a 
webáruház felépítésének és működésének a 
főbb szempontjait és ennek megfelelően kell  
kialakítani a webáruház stratégiáját.

Webshop stratégia főbb kérdései:
• kinek készül, kinek fog értékesíteni a webáruház
• hogyan fog működni a rendelések kiszolgálása
•  milyen marketinggel fogjuk elérni és vásárlás-

ra ösztönözni a célcsoportot

CÉLCSOPORT
Ki a vállalkozásod célcsoportja? 
Ha van a vállalkozásodnak valamilyen üzleti 
terve, akkor ez már meg is van, azaz tudod, kik 
a vásárlóid:
• nemük 
• koruk
• mi érdekli őket
• hol éred el őket

Ezek alapján kell megválasztanod a webáruház 
megjelenését és funkcionalitását. Ugyanakkor a 
célcsoport meghatározza a marketingedet is.

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDÉSE
Át kell gondolnod, hogyan fog működni a 
webáruházad:
• domain név
• webshop rendszer
• rendelési feltételek
• fizetési módok
• számlázás
• csomagolás
• szállítási módok

MARKETING CSATORNÁK
A webáruházad tervezési szakaszában fontos 
tisztában lenni azzal, hogy milyen marketing 
eszközöket fogsz az értékesítés elősegítésére 
használni. Ezeket érdemes szinkronizálni, össze-
kötni a webáruházaddal, legyen szó mérési esz-
közökről, hírlevélről vagy éppen közösségi média 
csatornákról.

AMIT A WEBSHOPOKRÓL TUDNI KELL
Most a közösségi média aranykorát éljük.
Sokan azt mondják, hogy nem is kell weboldal 
vagy éppen webáruház, elég a FB és a FB bolt, 
a vevők meg majd írnak, ha szeretnének valami.

Azonban fontos, hogy tudd, mi az online célod
Ha az, hogy eladd a termékeidet, akkor ehhez 
egy jó minőségű e-kereskedelmi felületre van 
szükséged, ahova a potenciális vásárlókat tudod 
irányítani, hogy vásároljanak.

WEBOLDAL VAGY WEBSHOP?
Ha egy online katalógust, portfóliót szeretnél, akkor 
bőven elég egy egyszerű weboldal, de  ne várd el, 
hogy megrendelések jöjjenek egy ilyen oldalon, 
hiszen ennek nem az értékesítés a funkciója.

Online értékesítéshez szükség van egy olyan 
felületre, amin a termék és a pénz helyet cserél, 
ez pedig a webáruház. Enélkül nem fog menni! 
Ugyanúgy, ha nem mész el a vásárba, ha nem 
nyitod ki a boltod ajtaját, akkor nem lesz vásárló, 
nem lesz bevétel.

WEBSHOP TÍPUSOK
Webáruház tervezésnél az első kérdés a web-
shoprendszer meghatározása és annak az ára 
szokott lenni. Rengeteg féle webáruház létezik,
hatékonyságát főleg a  funkcionalitása határozza 
meg, valamint az a marketing, amit felépítesz rá!

Mivel az ár felső határa a csillagos ég, nem biztos, 
hogy neked rögtön az Amazon rendszerére van 
szükséged. Nézzük végig, milyen lehetőségeid 
vannak!

PROFESSZIONÁLIS WEBSHOP RENDSZEREK – 
pl. Magento
Előnyök:
• ingyenes rendszer
• egyedi megjelenés
•  modulárisan teljesen személyre szabható – 

drága szakember
• bármit meg tudsz valósítani
Hátrányok:
• magas programozási költségek
• magas fenntartási költségek: szerverdíj

WORDPRESS WOOCOMMERCE
Előnyök:
• ingyenes rendszer
• egyedi megjelenés
•  programozás olcsóbb, mint egy Magento 

rendszerben
•  moduláris, könnyen fejleszthető – olcsóbb 

szakember
Hátrányok:
•  nyílt forráskódú, azaz open source rendszer- 

könnyen feltörhető
• folyamatosan foglalkozni kell vele

BÉRELHETŐ WEBÁRUHÁZAK
Előnyök:
• kész rendszer
• magyar nyelv funkció, jogi környezet
•  választható sablonok – nem teljesen 

személyre szabható, bármikor fejleszthető
• pluginek ki-be kapcsolhatóak
•  alacsony költség – nincs szerverköltség, 

frissítési költség
• jogi sablonszövegek alacsony költséggel
• 2 hetes ingyenes kipróbálási lehetőség
Hátrányok:
• megjelenése nem teljesen személyre szabható
•  funkcionálisan nem teljesen személyre 

szabható, de a bérelhető rendszer miatt 
folyamatosan fejlesztik, hiszen folyamatosan 
szeretnének új vásárlókat is bevonzani

Magyarországon a két legelterjedtebb bérel-
hető webáruház az Unas és a Shoprenter, 
melyek közül az utóbbit ajánlom. Ez a magyar 
nyelvű rendszer ingyenes oktatást és telefonos 
ügyfélszolgálatot is biztosít! Ugyanakkor benne 
van a folyamatos fejlődés lehetősége, több-
nyelvűség

MIRŐL KELL DÖNTENI MEGRENDELÉS ELŐTT
A webáruház megtervezése előtt alaposan át kell 
gondolni, hogyan fog üzemelni a webáruházad. 
Íme a főbb pontok:

Domain név 
Ha van már márkaneved és domain neved, ak-
kor ezzel nem kell foglalkoznod, azonban ha 
nincsen, akkor ebben döntést kell hoznod. A 
nevek mérlegelése során ne csak arra figyelj, 
hogy a domain név szabad legyen, hanem a 
különböző közösségi média csatornákon is nézz 
szét, hogy nincs-e hasonló és ha mindenütt sz-
abad a pálya, akkor regisztráld be mindenhova 
a nevedet!

Milyen funkciókkal fog rendelkezni a 
webáruházad?
A funkciókhoz rengeteg szolgáltató jó vagy silány, 
olcsó vagy éppen drága van a piacon. Minden 
egyes, a stratégiában meghatározott funkcióra 
fel kell mérned a lehetőségeket, össze kell ha-
sonlítani az árakat és a szolgáltatásokat. Ahol 
kell, kérj árajánlatokat, köss szerződést!
Menjünk végig a főbb funkcionális elemeken és a 
választható lehetőségeken.

Ebben a fázisban már ki kell választanod a web-
shopmotort, mivel a döntéshozatalban fontos, 
hogy ezeket a funkcionalitásokat biztosító plug- 
ineket és mennyi idő alatt és milyen összegért 
lehet a webshopmotorral összekötni. Van ahol ez 
pár kattintás, míg máshol komoly fejlesztési idő, 
drága programozói munkaóra.

Fizetési módok
Ki kell találnod, hogy a vásárlás után hogyan jut 
el hozzád a pénz!
• utánvét
• kártyás fizetés
• PayPal
• barion stb.

Figyeld, melyiknek mennyi a belépési díja, mennyi 
a kezelési költsége!

Számlázás
Meg kell tervezned, hogy a rendelésekről hogyan 
fogsz számlát adni.
• kézzel – egyesével feltölteni a NAVhoz
• online, automatikusan – NAV összekötés

Itt a szamlazz.hu vagy a billingo rendszerét érde-
mes használni!

Csomagolás
Nagyon fontos, hogy a termékeid megfelelő ál-
lapotban érkezzenek a vásárlóidhoz. Ehhez ki 
kell találni, hogy mibe fogod őket a szállításhoz 
csomagolni!
Fontos tudnod, hogy ezeket honnan és milyen 
áron szerzed be, hiszen ez visszahat a web-
shopra, a szállítási költségre.

Logisztika
Tervezd meg, hogyan jut el Tőled a megren-
delőhöz az áru, melyik szállító céget használod 
és az ő rendszerüket össze lehet-e kötni az 
általad választott webáruházzal, hogy az ada-
tok automatikusan átmenjenek a logisztikai cég 
rendszerébe.
Íme a nagyobb cégek, akiktől érdemes árajánla-
tot kérned:
• DPD
• GLS
• Sprinter
• csomagkuldo.hu
• Magyar Posta

JOGI SZÖVEGEK
A webáruházadnak kötelezően tartalmaznia kell 
két jogi szöveget, az Adatvédelmi Szabályzatot 
és az Általános Szerződési Feltételeket. Ezeket 
legjobb, ha jogász készíti személyre szabva, de 
használhatod a Fogyasztóbarát vagy a Virtuál 
Jog online szolgáltatásokat is.

RENDSZERBEN GONDOLKOZZ!

Kezdd el felépíteni a saját rendszered
A főoldal és a menürendszer a webáruház 
gerince. Ha ez jól működik, akkor nagyobb 
esélyed van, hogy a látogatód vásárol is. Ha nem 
találja meg azt amit szeretne rövid időn belül, 
akkor nem fog vásárolni, hanem egyszerűen 
kilép az oldalról.

A menürendszer kialakításához az alábbi szem-
pontokat ajánlom:
• nézz meg hasonló oldalakat és tanulj belőlük
•  gondolkozz a vevő fejével, hogyan vásárol 

nálad vásárban

A webáruházadban lehessen kategóriák és 
kollekciók szerint is tájékozódni, valamint 
kereső és nagyobb termékszám esetén szűrő is 
legyen az oldalon.

Fotók: egy kép ezer szóval felér
Egy fizikai boltban a vásárló megnézi, meg-

tapintja, megszagolja, meghallgatja, esetleg 
megkóstolja a terméket. Ezeket az érzéseket kell 
visszaadni fotóval!

Egy jó webshop fotó jellemzői:
• fehér háttér
• egységes fotók
•  ha több fotót töltesz fel egy termékről, akkor 

érdemes megmutatni használatban, illetve 
több nézetből

Profi fotókra van szükség, de nem feltétlen profi 
fotósra. A fotózást is meg lehet tanulni és a fo-
tózási utómunkát is! Vannak egyszerű, ingyenes 
vagy olcsó szerkesztőprogramok erre a célra.

Amire azonban mindenképpen figyelj:
• azonos beállítás (méret szög)
• azonos fényviszonyok
• tökéletesen fehér háttér
•  minél jobban töltse ki a termék a ren-

delkezésre álló helyet
•  itt is nézz meg más webshopokat és tanulj 

belőlük

„Rólam” oldal fotója minőségi portré legyen, ha 
lehet munka közben vagy munkaeszközökkel. 

Szövegre is szükség van
Szövegírás egy fontos kérdés, ami mára már 
külön szakmává vált.

Ezt is meg tudod magad csinálni, de légy:
• érdekes, releváns
• tördeld, emelj ki kulcsszavakat
• írj helyesen

Ezekre a szövegekre lesz szükséged:
• termékek szövegei
• oldalak szövegei
• kategória szövegek
•  SEO (keresőoptimalizálás) – legalább főoldali, 

kategória oldalak, majd a termék SEO is!
•  rendszerüzenetek (oldalakon és visszaigazoló 

emailekben)

Termékfeltöltés
Ez egy őrült nagy munka, ha 10-nél több ter-
méked van. Találj ki egy egységes rendszert és 
utána ezt ki is adhatod alvállalkozónak.
Minden termék esetben az alábbiak legyenek 
megadva:
• képek
•  termékleírások: hangulatot adj és a fontos 

jellemzőket is írd bele a leírásba
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