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A legenda kialakulását a második 
világháború alatti „számháborúkra” 
lehet visszavezetni. A német lapok – 
Joseph Göbbels (másképpen: Goeb-
bels) propagandaminiszter utasításai 
alapján – rendre hazugnak minősítet-
ték az angol sajtót és magát Churchillt 
is, mert szerintük hamis számokat kö-
zöltek a német bombázásokról. Ugyan-
akkor Churchill sem hitt a német pro-
paganda számainak. Innen már csak 
egy lépés volt a fenti idézetet neki 
tulajdonítani, annak ellenére, hogy a 
mai napig semmilyen hitelt érdemlő 
bizonyítékot nem sikerült találni arra, 
hogy ezt valóban ő mondta volna. Sőt, 
Churchill egyáltalán nem volt a statisz-
tika ellensége, inkább nagyon is sokat 
adott a számok mutatta tényekre.

Az üzleti életben éppolyan fontos a 
hatékony és megbízható információ-
áramlás, mint az országok sorsát el-
döntő háborúk idején volt. Tapasztala-
taink szerint azonban a puszta adat ma 
már kevés: megalapozott döntéseket 
csak az adatok válogatása és értéke-
lése után, a leszűrt információk isme-
retében lehet meghozni. Az adatoknak 
ugyanis önmagukban nincs jelentésük, 
csak a feldolgozásuk után nyernek ér-
telmet és válnak információvá. A meg-
felelő adatok beszerzésének többféle 
módja lehetséges. Az első forrás rög-
tön kéznél van, sőt, a vállalkozás saját, 
belső adatainak értékelésével gyakran 
nem várt információkhoz lehet hozzá-
jutni. Nézzünk néhány példát!

Egyik alkalommal az ország néhány 
megyéjére kiterjedő, regionális piac-
kutatás elvégzésére kaptunk megbí-
zást. Ügyfelünk úgy érezte, még nem 
használtak ki minden értékesítési le-
hetőséget az adott régióban. Ha pon-
tosabban ismernék a vevők igényeit, 
jobban ki tudnák szolgálni azokat, így 
növelni tudnák árbevételüket. Ezeknek 
az igényeknek a felmérésére találgatá-
sok helyett a piackutatást választot-
ták, mint a legcélravezetőbb eszközt. A 
cég az adott régióban piacvezető volt, 
területi képviselői rendszeres kapcso-
latot tartottak fent „mindenkivel, aki a 
régióban számít”.  A kérdőívek kikül-
dése előtt, a vevőadatbázis ellenőrzé-
se során azonban érdekes jelenségre 
bukkantunk. A megcélzott megyékben 

található településeket összevetve a 
vevők címével kiderült, hogy az egyik 
megyében lényegesen kevesebb az 
egyezés, mint a többiben. Három me-
gye esetében nagyjából 70%-os átfedés 
volt a cég adatbázisával, míg a negye-
dik megyében ez az arány csak 18%-os 
volt. Tehát az itt található települések 
82%-ában nem volt olyan vállalkozás, 
amely az adott cég vevői között is szere-
pelt volna. A furcsa eltérésre felhívtuk 
az értékesítési vezető figyelmét, és az 
egyeztetés során kiderült, hogy bizony 
a kérdéses megyében dolgozó cégkép-
viselő kevésbé végezte jól a munkáját, 
mint a többiek. Az általa létrehozott 
megyei adatbázisban korántsem sze-
repelt „mindenki, aki számít”. Mivel a 

vevők megyénkénti létszáma nem mu-
tatott lényeges eltérést egymáshoz ké-
pest, a turpisságra hosszú évekig nem 
derült fény, annak ellenére sem, hogy 
ez a megye volt a legnagyobb a négy 
közül, tehát az lett volna a logikus, ha 
itt több vevő található, mint más me-
gyékben. Bár az eredeti megbízás nem 
a címadatok elemzésére irányult, egy 
egyszerű adategyeztetés és értékelés 
mégis hasznos segítségnek bizonyult 
az értékesítés számára. A hiányzó 
adatok beszerzésével és a vevők igé-
nyeinek pontosabb feltérképezésével 
megbízónk tovább tudta növelni piaci 
részesedését a régióban. De nézzünk 
egy másik példát!

Ügyfelünk számára külső és belső 
helyzetelemzést készítettünk. Erre 
azért volt szükség, mert megalapozott 
stratégiát szerettek volna felépíteni. 
Olyat, ami megmutatja nekik, mit és 
hogyan kell csinálniuk ahhoz, hogy az 
egyébként sikeresen működő vállalko-
zás a jövőben még sikeresebb lehes-
sen. A helyzetelemzés során górcső 
alá vettük a meglévő vevőkört is. A vá-
sárlások összegét vevőnként elemezve 
fény derült arra, hogy néhány vevő 
évről évre kevesebbet költött náluk. 
Továbbra is vevők voltak, rendszeres 

üzleti kapcsolatban álltak, látszólag 
tehát minden rendben volt. A vállalko-
zás éves árbevétele összességében jól 
alakult, semmi nem utalt arra, hogy 
baj lenne. Csak éppen néhány vevő 
vásárolt rendre kevesebbet – nem fel-
tűnően, de a trend a számok alapján 
egyértelmű volt. Miután az adatelem-
zés eredményét megbeszéltük, ügy-
felünk a kapott információk alapján 
még időben lépett. Néhány régi vevője 
esetében sikerült visszafordítani a fo-
lyamatot, és rugalmasabb kiszolgálás-
sal, nagyobb odafigyeléssel sikerült 
megállítani a csökkenést, majd újból 
növekedési pályára állítani a köztük 
lévő üzleti kapcsolatot. Ez azért volt 
nagyon fontos, mert meglévő vevőnek 

újra értékesíteni mindig könnyebb és 
kevesebb költséggel jár, mint új vevőt 
szerezni vagy egy már mástól vásár-
ló régi vevőt visszacsábítani. A gyors 
reagálásnak köszönhetően ráadásul 
anélkül tudtak több árbevételt elérni, 
hogy ehhez új vevőkre kellett volna 
szert tenniük. 

A fentiek csak kiragadott példák a 
napi gyakorlatból, egy dolog azonban 
közös bennük: az adatok eleve rendel-
kezésre álltak, csak értékelni kellett 
őket. Minden vállalkozás működése 
során adatok egész sora halmozódik 
fel, ám ezek az információk felszínre 
hozása nélkül önmagukban keveset ér-
nek. A megfelelő módszerrel viszont 
segítségünkre lehetnek, hogy vállalko-
zásunk működésén javítsunk. De mit 
lehet tenni akkor, ha olyan adatra van 
szükség, ami a vállalkozás egyetlen ki-
mutatásában sem szerepel? 

A vállalkozáson kívüli, külső forrás-
ból származó adatok begyűjtésének 
több módja lehetséges. Az információ-
szerzés módja lehet elsődleges vagy 
primer és másodlagos vagy szekunder 
kutatás. A primer információkat saját 
igényeinknek megfelelően megkérde-
zéssel, megfigyeléssel vagy kísérlettel 
magunknak gyűjtjük. Előnye, hogy 

Legendák és tények, avagy a számok igazsága
„Csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok” – idézik a híres brit miniszterelnököt, Winston Churchillt azok, 

akik nem bíznak a statisztikában. A Die Zeit tudományos magazinjának kutatásai szerint azonban  
Churchill sosem mondott ilyet, így az idézet csupán városi legenda.

A puszta adat ma már kevés: megalapozott döntéseket 

csak az adatok válogatása és értékelése után,  

a leszűrt információk ismeretében lehet meghozni
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A szállítók és vevők szintén egyre 
többször kérik tőlük a cég honlapjá-
nak elérhetőségét, mert szeretnének 
utánanézni a vállalkozással kapcsola-
tos adatoknak, a kínált termékeknek 
vagy szolgáltatásoknak, valamint az 
aktuális ajánlatnak. A kezdeti lépések 
megtételét néhány, a tapasztalataink-
ból származó jó tanáccsal szeretnénk 
segíteni.

A vállalkozás honlapjával kapcsola-
tos első kérdés általában a következő 
szokott lenni: „Ki fogja megcsinálni?”

Nézzük hát sorjában, hogyan jutha-
tunk el a kívánt célhoz! Jellemzően a 
következő részfeladatok elvégzésére 
szükséges kivitelezőt találni:

grafikai megvalósítás, −
programozási feladatok, −
rendszerfelügyelet és működtetés, −
keresőoptimalizálás. −

Az egyes részfeladatok más-más 
szakmai tudást igényelnek: egy jó 
grafikus általában nem tud jól progra-
mozni vagy például felhasználóbarát 
struktúrát összeállítani; egy jó progra-
mozó általában nem ért sem az arcu-
lattervezéshez, sem a szövegíráshoz. 
Egy programozónak ugyan vannak is-

meretei arról, hogyan lehet, és hogyan 
szokták ezt vagy azt a funkciót (pl. a 
regisztrációs űrlap vagy a letölthető 

anyagok programozását) megoldani, 
viszont a legritkább esetben tud egy 
átlagos látogató fejével gondolkodni. 
Számára – ellentétben az oldalt láto-
gatókkal – nincs túl nagy jelentősége 
annak, hogy egy adott menügomb pon-
tosan hol található, hiszen ő pillanatok 
alatt megtalál mindent, bárhol is le-
gyen.

A szolgáltatók általában teljes körű 
megoldást szoktak kínálni, ám ezzel 
kapcsolatban tanácsos az óvatosság. 
Tapasztalataink alapján elmondhatjuk: 
ahol a grafikus programoz, vagy ahol a 
programozó tervezi a megjelenést és 
írja a szöveget is, ott a végeredmény 

minősége és használhatósága erősen 
kétségessé válik. (Tisztelet a ritka ki-
vételnek. Szerencsére ilyennel is talál-
koztunk már.)

A kulcsszereplő maga a megbízó, 
aki átadja a készen kidolgozott kon-
cepciót és a követendő irányelveket, 
a weboldalon feltüntetendő kész szö-
vegeket, a kiválasztott képeket, és ő 
ügyel a megvalósítás összehangolásá-
ra. A keresőoptimalizálás is egy önálló 
terület, azonban erre a feladatra nem 
feltétlenül kell külön szakembert alkal-
mazni. A szükséges alapokat nem ne-
héz elsajátítani (ehhez a későbbiekben 
még fogunk hasznos tanácsokat adni). 
Keresőoptimalizálás nélkül ma egy 
weboldal elvész az információk tenge-
rében, mivel a keresőrobotok nehezen 
vagy egyáltalán nem találják meg a 
honlapon elhelyezett információkat. 
Így azok a látogatókhoz sem jutnak el. 
Minél magasabb egy oldal látogatott-
sága, annál értékesebb maga az oldal 
és annál jobban hasznosítható, mint 
kommunikációs csatorna. A potenciá-
lis hirdetők vagy üzleti partnerek szá-
mára például a magas látogatottsági 
mutatók bemutatása ma már alapvető 
elvárás, különben az oldal semmilyen 

Honlapot, de milyet?
Ügyfeleink gyakran keresnek meg azzal, hogy szükségük van egy weboldalra vagy szeretnék frissíteni a már meglévő 

honlapjukat. Leginkább azért merül fel a kérdés, mert úgy érzik, ma már minden magára valamit is adó vállalkozásnak van 
weboldala, másrészt ezen a területen is igyekeznek lépést tartani versenytársaikkal. 

saját szempontjaink alapján történik 
a gyűjtés és az információk frissek. 
Hátránya, hogy a beszerzés költséges 
és időigényes, ugyanis a piackutatási 
szakértelmet és a járulékos költsége-
ket meg kell fizetni. 

A szekunder információkat egyszer 
már valaki összegyűjtötte, és saját cél-
jaira feldolgozta. Ezeknek a „kész” in-
formációknak a beszerzése olcsóbb és 
kevésbé időigényes. Hátrányuk, hogy 
nem mindig időszerűek, és előfordul-
hat, hogy pontatlanok, valamint nem 
a saját szempontjaink alapján vannak 
összegyűjtve és értékelve. 

Először a nyilvánosan és ingye-
nesen elérhető forrásokkal érdemes 
kezdeni az adatgyűjtést. Ilyenek pl. 
televíziós és rádiós hírműsorok, napi-
lapok, szakmai magazinok, informá-
ciós portálok. Az interneten keresztül 
rengeteg ingyenes információhoz le-
het hozzájutni. Fontos, hogy az infor-
mációk gyűjtése és válogatása során 

elsősorban azokkal foglalkozzunk, 
amelyek az adott ágazatot, illetve az 
adott vállalkozás piacát közvetlenül 
vagy legalább közvetve érinthetik. Ér-
demes a trendekre figyelni és a válto-
zások irányát, mértékét megbecsülni, 
hogy még időben felkészülhessünk 
rájuk. Igyekezzen ezért olyan forrá-
sokat találni, amelyek megbízhatóak: 
gazdaság- és piackutató cégek, KSH, 
minisztériumok, mértékadó gazdasági 
lapok és vezető tanácsadók honlapjain 
sok információ olvasható vagy tölthe-
tő le ingyenesen. Ha olyan kiadvány 
kerül a kezébe, amiben akár csak egy 
olyan mondatot vagy adatot talál, amit 
később fel tud majd használni, jelölje 
meg vagy másolja le! Koncentráljon 
a mért, hiteles adatokra, számokra és 
ezeket – ha lehetséges – ellenőrizze le 
több forrásból is!

A döntés-előkészítés során mindkét 
információtípus használható, ám a ku-
tatást mindig a szekunder információk 

összegyűjtésével érdemes kezdeni. Ez 
után derül ki, hogy egyáltalán szükség 
van-e célzott (primer) információgyűj-
tésre.

A piackutatás tehát valójában nem 
más, mint a hiányzó információk meg-
bízható forrásból történő beszerzése. 
S mint ilyen, a kis- és közepes vállal-
kozások számára is elsősorban befek-
tetés, és nem csak a nagyvállalatok 
úri huncutsága. Az információ ugyanis 
hatalom: akinek több és használhatóbb 
információ áll a rendelkezésére, az 
előnyben van a versenytársaihoz ké-
pest. Érdemes hát ezzel az eszközzel 
is élni a versenyelőny megszerzése és 
megtartása érdekében.

Végezetül ne feledjük: a világ első 
hivatalos piackutatási jelentését 1911-
ben adták ki az Egyesült Államokban, 
és az agrárium volt a témája. Egészen 
biztosan nem véletlenül.

Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu
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értéket nem képvisel számukra. Ter-
mészetesen akkor sem nélkülözhetjük 
a keresőoptimalizálást, ha a saját ter-
mék- vagy szolgáltatás-portfoliónk be-
mutatása a cél.

A weboldal létrehozása azonban csak 
az első lépés; a kész honlapot folyama-
tosan karban is kell tartani, tartalmát 
folyamatosan frissíteni szükséges. Mi-
vel a tartalom gazdája mindig az oldal 
tulajdonosa, neki időben gondolnia kell 
arra, hogy ez egy rendszeres feladat 
lesz, amire ki kell jelölnie egy felelőst. 
Rendszeresen frissített weboldalnál 
(napi, heti, havi frissítések) célszerű 
eleve olyan megoldást kidolgozni, ahol 
a tartalomért felelős személy saját 
maga is tud új anyagokat elhelyezni és 
szerkeszteni az oldalon, mindenféle bo-
nyolult programozási ismeret elsajátí-
tása nélkül. Így nem kell senkire (pl. 
az informatikusra) várnia, illetve nincs 
időhöz és helyhez kötve.

A kivitelezés elkezdéséhez azonban 
mindenekelőtt szükség van a létreho-
zandó vagy átszerkesztendő weboldal 
koncepciójára, valamint a megjelenés, 
az arculat megtervezését segítő krea-
tív útmutatóra. A weboldal koncepció-
ja szerves része a vállalkozás straté-
giájának és kommunikációjának, így 
ezt az oldal tulajdonosának kell kidol-
goznia és felügyelnie. Természetesen 
kérhet szakértőtől támogatást, aki a 
vállalkozás stratégiájának összeállítá-
sában vagy újratervezésében segít. A 
koncepció kidolgozását soha ne bízza 
a honlapot kivitelezőkre! Gondoljon 
csak bele: ha Ön például egy új raktár-
épületet szeretne megépíttetni, akkor 
sem a kőművesre bízza a tervezést, a 
műszaki rajzok elkészítését, a költség-
vetés összeállítását. Ugye, így van?

Az elképzelés és az útmutató kidol-
gozása során először is tisztázni kell a 
weboldal célját és a vállalkozás tevé-
kenységében elfoglalt helyét, szere-
pét. Tudnunk kell, kikhez szeretnénk 
szólni, nekik mik az igényeik, milyen 
információkat keresnek, mire van 
szükségük. Mivel egy weboldal össze-
állítása általában nem kevés munkával 
és költséggel jár, célszerű a létreho-
zandó honlapot úgy kialakítani, hogy 
ne csak a jelen, hanem a jövő igényei-
nek is megfeleljen. Máskülönben mire 
készen lesz, már el is avult.

Meglévő weboldalunk frissítésékor 
tanácsos végiggondolnunk, milyen vál-
tozások zajlottak le a vállalkozás éle-
tében a honlap létrehozása óta. Nem 
csak azt érdemes összegyűjteni, hogy 

hogyan bővültek a szolgáltatások, eset-
leg új munkatársak csatlakoztak vagy 
más telephelyre költözött a cégünk. 
Fontos kérdés lehet az is, hogy az el-
telt időszakban specializálódtunk egy 
területre vagy vállalkozásunk súlya 
növekedett (például az adott régióban 
vagy szakterületen a piacvezetők közé 
kerültünk). Ilyen esetben ugyanis már 
az is szükségessé válik, hogy az ügyfe-
leink, partnereink fejében átírjuk a ko-

rábban rólunk kialakított képet. Újra 
kell fogalmaznunk magunkat, azaz más 
szóval újrapozícionáljuk a vállalkozást.

Tapasztalataink szerint a helyes 
koncepció kidolgozása, az azt megala-
pozó helyzetelemzés elkészítése, vala-
mint a hasznosan működő, a vállalko-
zás tevékenységét támogató weboldal 
létrehozása akár több hónapos munkát 
is igényelhet. Az időtartam persze na-
gyon sok tényezőtől függ. Elsősorban 
attól, hogy az egész projektet össze-
hangoló projektgazda (erre a funkció-
ra mindenképpen szükség lesz), illetve 
a fejlesztésben résztvevő csoporttagok 
milyen tudást, hozzáállást és kapaci-
tást tudnak a projekt megvalósításába 
bevonni.

Szinte hallom, ahogyan most Ön azt 
kérdezi: „Kell egy weboldallal ennyit 

vacakolni? Legyünk csak fent az inter-
neten, mutassuk be a cégünket, tegyük 
hozzá, hogy hol talál meg minket az, 
aki vásárolni szeretne, és készen is va-
gyunk.” Nos, aki erre gondol, az nem 
gondolkodik másban, mint egy egysze-
rű, internetes névjegyben. A hagyo-
mányos névjeggyel összehasonlítva 
ráadásul egy elég drága megoldásról 
van szó, hiszen ez esetben Ön soha nem 
várhat többet a honlapjától, mint amit 

egy névjegytől elvár. Kérdezze meg 
önmagától: „Hány üzletet hozott össze 
eddig egy némán átnyújtott névjegy?” 
Az üzletkötés lehetőségét az alapozta 
meg, amit Ön a névjegyének átadá-
sa előtt mondott vagy tett. A névjegy 
csak abban segít, hogy a megkezdett 
kapcsolatot folytatni lehessen azáltal, 
hogy információt nyújt a másik fél el-
érhetőségeiről.

Ha többre kíváncsi arról, hogyan 
használhatja hasznosan az internetet 
vállalkozása eredményességének támo-
gatása érdekében, látogasson el szakmai 
blogunkra, ahol a témával kapcsolatban 
további érdekes és hasznos javaslatokat, 
tanácsokat olvashat: http://agrostrate-
ga.blog.hu/tags/internet  
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A weboldal koncepciója szerves része a vállalkozás 

stratégiájának és kommunikációjának, így ezt az oldal 

tulajdonosának kell kidolgoznia és felügyelnie


