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Egy megjegyzés… 

Mindenki, aki ezt az e-könyvet letöltötte, szabadon felhasználhatja az 

ebben lévı ötleteket, de a könyv tartalmát semmilyen formában nem 

szabad továbbadni vagy sokszorosítani. 

Ha másnak is szeretnéd megmutatni, akkor kérlek, ajánld a 

www.makgubo.hu  oldalt, ahol a kézmőves és iparmővész vállakozó 

nıknek szóló legfrissebb információkat találja meg!  
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Bevezetı 

A legtöbb ember számára egy saját vállalkozás egy nagy álom. Így 

vagy ezzel Te is, hiszen ezért olvasod ezt az e-könyvet. Mindenki 

álmodik saját idıbeosztásról és fınök nélküli magas keresetrıl. 

 

Mindez elérhetı. Az elsı lépés megtalálni azt a terméket, amire építve 

egy anyagi biztonságot nyújtó vállalkozást tudsz csinálni. Egy ilyen 

vállalkozás miatt lesz kedved minden reggel felkelni, mert bele tudod 

tenni a szívedet. Mivel nincs fınök, nincs külsı motiváció, itt csak ez fog 

hajtani, hogy szereted és meg akarod valósítani. Csak Te vagy! 

 

Persze megtalálni a tökéletes vállalkozást nem könnyő. A legtöbb 

embernek nem is sikerül elsı alkalommal és be kell vallanunk jó néhány 

évvel ezelıtt az elsıt mi is elbuktunk. Üzleti terv, piackutatás és profi 

marketing nélkül ez nem így utólag nem volt meglepı.  Ma már tudjuk, 

hogy mi kell egy profitot termelı vállalkozáshoz. 

 

Vida Ági  www.gazdagmami.hu tulajdonosa mondta: 
 

…csomó kismamát ismerek, aki ügyesen kézimunkázik, ékszereket 

készít, üvegfestéssel foglalkozik, hímez stb. de a legtöbben meg sem 

próbálják eladni alkotásaikat. Pedig van piaca az egyedi 

ajándéktárgyaknak. Ha tudsz varrni, vagy kötni, akkor nem 

gondoltál még rá, hogy csinálhatnál eladásra kismamaruhát, 

babaruhát? Erre is van kereslet. A megoldás csupán annyi, hogy 

nem gportálos meg más ingyenes tárhelyeken, babaszobás 

fórumon meg apróhirdetési oldalakon kell ügyeskedni, hanem 

felépíteni egy színvonalas saját kis honlapot, ahonnan meg lehet 

rendelni a mőveidet.  
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A jó termék csak fél siker! 

Tudom, már talán van is egy terméked, amit profi módon állítasz elı, 

de a baráti körödön túl nem tudsz jutni vele. Nem éred el a távolabbi 

embereket. A kedvenc magazinodat olvasgatva már újsághirdetésen 

is elgondolkodtál, de hamar elvetetted az ötletet, mikor megtudtad, 

hogy egy ilyen hirdetés több 100.000 Ft-nál kezdıdik.  

Értem most mire gondolsz. Azt mondod, hogy igen ez mind igaz, de mi 

van akkor ha… ha nem sikerül. Jól átgondolt, reális tervekkel és 

céltudatos, kemény munkával ennek az esélye igen kicsi.  

 

Akkor nézzük mi az, amit jó elıre érdemes tudni, hogy sikerüljön! 

 

Jó-e a termék? 

Errıl lehetıleg ne a családodat kérdezd meg, hiszen ık nem tudnak 

Rólad objektíven gondolkodni. Keress az iparágadban egy, vagy akár 

több szakembert, beszélj olyan emberekkel, akinek bízol az 

ítélıképességében és a szépérzékében. Légy magaddal kritikus. 

 

Aztán vizsgáld meg, hogy beszerezhetık-e a termékedhez az 

alapanyagok. Megfelelı minıséghez tudsz-e hozzájutni és a 

kereskedık biztosítják-e állandóan az azonos terméket és minıséget? 

Ennek híján hamarosan bajba fogsz kerülni! 

 

Ezek után jönnek az eszközök és a gépek. Nincsen olyan szakma, 

amihez ne kellene valamilyen felszerelés. Manapság még a 

mővészetnek is gépesítik az egyes ágait. Jó ha elıre tisztában vagy a 

felszerelésed költségeivel. Persze nem kell holnap a vásárolnod. Sok 

mindent lehet bérelni, kölcsönözni. A kezdeti idıszakban ez is remek 

megoldás. Mekkora öröm lesz majd, ha magadnak termeled ki a 

felszereléseid árát! 
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Hajlandó vagy-e ingyen dolgozni? 

Mivel alkotó nı vagy, ezért, ahhoz, hogy el tudd adni a termékeidet le 

is kell gyártani ıket és kell hogy legyen egy bizonyos árukészleted. Ez 

azzal jár, hogy megfinanszírozod az alapanyagot és a munkádat, 

eladni csak ezek után tudod. Erre már indulásnál rá kell szánni a pénzt. 

 

Jó, ha tisztában vagy azzal, hogy ha anyagi forrásaid szőkösek, akkor 

az üzletmenettel kapcsolatban sok mindent magadnak kell megoldani. 

Ehhez pedig sok tanulásra van szükség. Ez pedig idıbe telik. Az elején 

ezt az idıt nem fogják megfizetni, hiszen ez a befektetés része a 

dolognak. 

 

Milyen lehetıségeid vannak? 

Ha már van egy jó terméked, akkor többféle lehetıség áll elıtted 

nyitva: 

1. szájhagyomány 

Ezt az egyik leghatékonyabb marketing módszernek tartják mind a 

mai napig. Te kitıl kérsz tanácsot, ha jó fodrászt vagy cipészt 

keresel. Fellapozod a Sárga lapokat, vagy felhívod a barátnıdet?  

 

2. on-line értékesítés  

Ez is egy nagyon jó és hatékony módszer. Itt már kicsit több pénzt 

vagy idıt kell beletenni az indulásnál, de még mindig sokkal 

költségkímélıbb, mint ha bérelsz egy boltot egy forgalmas utcán. Ez 

nagyon jól részekre szedhetı és fokozatosan tudsz dolgozni! 

  

3. vásárok 

Ez már egy haladó módszer, hiszen ha most kezded ezt a szakmát, 

akkor még gyakorlatot kell szerezned abban, hogy hogyan válassz 

vásárt, hogyan készülj fel és hogyan legyél jelen egy vásárban. 

Minden részlet nagyon fontos, hiszen itt személyesen képviseled a 

cégedet. Elsı benyomás pedig csak egyszer van! 
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Milyen személyiség vagy? 

Lehet, hogy most furcsának találod a kérdéseimet, de ha ez a cég a Te 

céged lesz, akkor olyan lesz, amint amilyen te is vagy. Így érdemes 

olyan módszereket és csatornákat választani, amelyek az erısségeid, 

hogy azzal a vállalkozásodat tovább erısíthesd. 

Például egy befelé forduló alkotónak sokkal inkább javasoltak az on-

line értékesítési formák és a blog írás is, különösen ha szép stílusban és 

helyesen tud írni. Aki meg nyitott, kezdeményezı, neki biztos, hogy 

nagy sikerei lesznek a viszonteladásban és a vásárokban.  

 

Mi a mostani állásod? Milyen az életstílusod? 

Egy nı vállalkozásnál ezek mind fontos kérdések. Egy fix fizetéső 

munkaviszonyból, vagy pont GYES-rıl átállni vállalkozásra nem kis 

feladat. Alkalmazotti szemléletbıl ét kell állítanod az agyadat 

tulajdonosi szemléletre. Ez egy teljesen új szerepkör, aminek illeszkednie 

kell a már meglévık mellé. Ezért jó, ha önmagadról is készítesz egy 

leltárt, hogy vagy most és hova tartasz. 

Egy nınek sokkal fontosabbak az emberi kapcsolatai, családja Nem 

mindegy, mielıtt egy nı vállalkozni kezd, hogy milyen a családi 

állapota. Van férjed és gyereked vagy egyik sem, de pont most 

tervezel családot alapítani, vagy éppen pont, hogy egyiket sem 

tervezed. 

Nem mindegy, hogy éppen gyesen vagy, vagy most lettél nyugdíjas és 

az sem, hogy esetleg van valami olyan egészségügyi problémád, ami 

befolyásolhatja a munkádat. 
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Mennyibe fog kerülni? 

A férjem azt szokta mondani, hogy háború nélkül nincs gyızelem. Ez 

nem a „keressünk milliókat a semmibıl három hét” alatt e-könyv. Egy 

kreatív vállalkozás esetében be kell fektetni. Ha nem is százezrekkel kell 

indulni, de befektetés itt is van. Nézzük a részleteket! 

 

Elıször tisztázni kell, hogy lehet-e otthonról dolgozni, vagy külön mőhely 

kell a munkádhoz. Ha otthonról végezhetı a tevékenységed, az egy 

kezdı vállalkozásnál mér kész fınyeremény. Gondolj bele, mások 

mennyit fizetnek egy üzlet vagy mőhely bérletért. Neked pedig ez csak 

a töredéke. 

Érdemes átgondolni, hogy milyen gépek és felszerelések kellenek a 

munkádhoz és mi az ami ebbıl már megvan. Ha például varrással 

fogsz foglalkozni és eddig is volt varrógéped akkor a legnagyobb 

kezdeti befektetést ki is pipálhatod.  

Az is sokat nyom a latba, ha most nem ez lesz a fı bevételi forrásod, 

azaz ha van mellette egy állásod. Így nem lesz a válladon az a teher, 

hogy ha törik, ha szakad el kell adni! Én azt javaslom Neked, kezd 

mellékállásban és mikor már stabilan többet keresel mint a fıállásod, 

akkor válts! 

Persze valami legális vállalkozási formát így is ki kell váltanod. Sokan 

ajánlják a Kft.-t, mert most már olcsón lehet alapítani. No, azért lassan a 

testtel azt a vállalkozást fent is kell tartani és ki kell termelni a költségeit. 

Így lehet, hogy Neked a Bt. vagy akár az egyéni vállalkozás lesz a 

legmegfelelıbb. Azonban hagy adjak egy jó tanácsot. Ha van a 

családban valamilyen vállalkozási forma, amibe a Te is be tudsz szállni, 

akkor az elsı évben tedd ezt. Egy év pedig pontosan elég arra, hogy 

felmérd a saját erıidet. 

A legjobb megoldás, ha készítesz egy üzleti tervet, leülsz egy profi 

könyvelıvel és elmesélsz neki mindent a saját vállalkozásodról, hidd el, 

a legjobban İ tudja megmondani, melyik forma lenne a legideálisabb 

megoldás. 
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… még egy utolsó kérdés: 

Hiszel-e abban amit csinálsz? 

Csak abban lehetsz sikeres, amiben maximálisan hinni és azonosulni 

tudsz. Csak olyan dologba kezdj, amivel kapcsolatban nincsenek 

fenntartásaid, mert csak ez sikerülhet! 

 

 

A végére pedig 3 jótanács: 

• Azt csináld, amihez értesz 

• Szeresd amit csinálsz 

• Szők, jól meghatározott célcsoportnak dolgozz 

 

 

Olvasd a www.makgubo.hu honlapot és megtudhatod, hogy ezeket 

hogyan valósítsd meg a saját életedben! Segítünk, hogy boldog nı 

legyél, aki a családja mellıl irányítja a sikeres vállalkozását. 


