
TÚLÉLŐCSOMAG
kisvállalkozásoknak

 

briefly.work
hello@briefly.work

https://briefly.work/business
http://www.briefly.work/


A visszahúzódás és távolságtartás segít enyhíteni a koronavírus-

válságot, a gazdaságra azonban fenyegetően hat. A

kisvállalkozásokat sújtja a leggyorsabban a vásárlási szokások

hirtelen megváltozása, melyet ugyanilyen gyorsan kell

helyreállítani, de legalábbis megpróbálni a károkat mérsékelni,

hiszen kedvenc kisvállalkozásaink nemcsak a bevételeik

csökkenésével vagy marketingtevékenységük visszafogásával

néznek szembe, hanem elbocsátások előtt állnak, sőt több

esetben saját és családjuk megélhetése forog kockán.

Home office. Önkéntes karantén. Törölt
sportesemények és koncertek, lemondott
esküvők.
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Itt az ideje, hogy összeállítsd a saját akcióterved! 

Ha ezt a nehéz időszakot átvészeled, és kialakítod saját

túlélőcsomagod, a vállalkozásod a teljes évben biztos lábakon áll

majd.

Tudjuk, mondani könnyű. Főleg a marketing szakembereknek,

akik a digitális stratégiával kelnek és fekszenek, neked viszont

valószínűleg a termékfejlesztéssel, logisztikával, vagy

szolgáltatásod jobbá tételével teltek mindennapjaid, ezért

tehetetlennek érzed magad abban a helyzetben, amelyre senki

sem készült, és senki sem készített fel.

Ebben a kisokosban olyan gyorsan alkalmazható stratégiákat,

tippeket, konkrét, könnyen megvalósítható ötleteket gyűjtött össze

a Briefly csapata, melyek mérséklik a károkat, helyreállítják a

cashflow-t, vásárlóbázist növelnek, vagy lojalitást erősítenek a

meglévő ügyfélkörben.

 

Te is ebbe a helyzetbe kerültél?

2        TÚLÉLŐCSOMAG  I   BRIEFLY

https://briefly.work/business


Ma már nem kérdés, hogy ebben a helyzetben minden szempontból
a legjobb döntés az otthonmaradás. Benned se legyen kérdés, hogy
berendelj-e valakit a boltba, irodába vagy stúdióba, hiszen a Te és
csapatod egészsége a legfontosabb. Másrészről pedig egy jól
működő távmunka-rendszer és pontos irányelvek kialakítása hosszú
távon is kifizetődő lesz vállalkozásodban.
 

Sok vállalat a hivatalos bejelentések után szinte azonnal elrendelte a
kötelező home office-t, sőt, az olyan sikeres startup-ok, mint a Trello,
Toggl vagy a Dribbl már jóval a szükségállapot előtt átálltak a 100%

távmunkára.

Állítsd fenntartható
pályára a
vállalkozásod! 
3 lépés, amit azonnal megtehetsz

Első lépés: 
Alakítsd ki a távmunka rendszerét és válts
projekt alapú munkavégzésre
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mellyel nemcsak az ‘egy időben-egy

helyen’ kérdését oldhatod meg,

hanem csapatod hatékonyságát is

maximalizálhatod. Ha már a

hatékonyságnál tartunk, ne olyan

előírásokat hozz a csapatod felé,

hogy 9-től 5-ig legyenek a laptop

előtt bekapcsolt kamerával, nehogy

bedobhassanak egy mosást 2 email

között. Sokkal inkább feladatokat és

mérföldköveket határozzatok meg

közösen, melyhez határidőket és

felelősöket rendeltek. Ez egy

mindenki számára előnyös helyzet

lesz, melyben az alkalmazottaid

motiváltabbak lesznek feladataik

elvégzésére, 

hiszen nagyobb lesz a felelősségük

azáltal, hogy saját idejüket oszthatják be,

Te pedig rá sem ismersz majd a

csapatodra, melynek hatékonysága a

tetőfokára hág. Még egy érv, hogy így az

értékelés is teljesítményalapú lehet,

mellyel végszükség esetén tovább

csökkentheted állandó költségeidet. 

 

Fontos, hogy legyél rugalmas és

türelmes, ez mindannyiunk számára egy

új és nehéz helyzet. A legtöbbünknek a

home office legmagasabb szintjét kell

művelni, ha a gyerekek otthon ragadtak,

vagy épp szeretteinkért aggódunk.

Próbálj a lehető legmegértőbb lenni,

amikor valami váratlan felmerül, de

készíts akciótervet arra az esetre is, ha

váratlanul veszítenél el alkalmazottakat.

Miért?
Hogyan
csinálják?
Rengeteg olyan ingyenes

online eszköz és platform áll

cégvezetőként

rendelkezésedre,
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Megbeszélések online
Talán a jó öreg Skype az első, ami mindenkinek eszébe jut a videóhívásról,

azonban megbeszélésekre és akár több szereplős videóhívásokra sokkal inkább

üzleti célokra kialakított online eszközöket javaslunk:

Google Hangouts Meet - így használd! Briefly kedvenc 😉

Zoom - így használd!

Whereby - Így használd!

Maradjatok mindig kapcsolatban: Slack - így használd!

 

Maximalizáljátok a hatékonyságot 
olyan projektmenedzsment eszközökkel, melyben meghatározhattok határidőket,

felelősöket adhattok meg az egyes részfeladatoknak, és jelezhetitek az adott

projekt státuszát

Trello - így használd! Briefly kedvenc 😉

Facebook workplace - így használd!

Basecamp - így használd!

 

Időmérés egyszerűen! 
Kérd meg csapattagjaidat, hogy a Toggl segítségével mérjék könnyen az időt,

melyet az egyes projektekre fordítanak, így te könnyebben optimalizálhasz

költségvetést és erőforrásokat.

Toggl - így használd!

 

Hatékonyabbá tennéd az ügyfélkezelést is? 
Zendesk - így használd!

 

Így küldj fájlokat 

biztonságosan és egyszerűen: Wetransfer - Így használd!

 

Még többet olvasnál arról, hogy milyen online eszközök segíthetik az

otthoni munkád? Nézd meg a Freelancerblog átfogó írását a témában! 
 

Maradjatok
kapcsolatban!
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https://www.skype.com/hu/
https://www.skype.com/hu/
https://gsuite.google.hu/intl/hu/products/meet/
https://www.youtube.com/watch?v=2jhTTzFMZkY
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=xhhnWRgoRmI
https://whereby.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-bujslfEb3U
https://slack.com/intl/en-hu/
https://slack.com/intl/en-hu/
https://www.youtube.com/watch?v=7YUTc4Cigc8
http://trello.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vCbpmyKoA5M
https://work.facebook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tExWnH5B0e8
https://basecamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=giBx33jqKwo
https://toggl.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Uvoquw9cupk
https://www.zendesk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Gq7nb4lUirs
https://wetransfer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CwLH9O8a4UI
https://freelancerblog.hu/programok-melyek-segitenek-ha-otthonrol-kell-dolgoznod/


Így kevésbé lesznek lojálisak a márkához,

vagyis sokkal nehezebb egy igazán

szerethető márka kialakítása. 

 

Mutasd meg, mit teszel a kockázatok

csökkentése érdekében, mit teszel a

vállalkozásod fenntartásáért, és hogyan

segítesz alkalmazottaidon, akik most szintén

nehéz helyzetbe kerültek. Így könnyebben

építhetsz kapcsolatot vásárlóiddal vagy

ügyfeleiddel. 

Ha a vásárlóid szeretik a termékedet, a

szolgáltatásodat, vagy a márkádat,

empatikusak lesznek veled a jelenlegi

helyzetben, és megpróbálnak segíteni, hogy

továbbra is élvezhessék, amit létrehozol

számukra. Mindezt csak és kizárólag akkor, ha

megfelelően, őszintén és rendszeresen

kommunikálsz feléjük. Ne tarts attól, hogy

megoszd velük a jelenlegi helyzeted, sőt ajánlj

fel számukra olyan lehetőségeket, amelyekkel

úgy segíthetnek, hogy mindannyian jól járnak. 

 

Azt nem várhatod el az ügyfeleidtől, hogy
kitalálják, mire lenne szükséged. Azonban,
ha konkrét opciókat mutatsz nekik, Te is
meglepődsz majd, hogy milyen szívesen
segítenek vagy támogatnak Téged és a
vállalkozásodat.
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Második Lépés:
Kommunikálj
transzparensen 
kifelé-befelé!

Mindannyian különböző módon

szembesülünk ezzel a válsággal,

ezért légy őszinte és transzparens

azzal kapcsolatban, hogy mi

történik most a vállalkozásoddal. 

 

Meglepő lehet, de épp annyira fontos a

transzparens kommunikáció kifelé, mint

befelé. Értesítsd alkalmazottaidat minél előbb

a változásokról, és oszd meg velük terveidet a

jövőre nézve, nagy eséllyel épp egy

csapattagod ötlete vezet majd a megoldásra.

Mindemellett pedig, ha bevonod őket akár

csak a kisebb döntésekbe, sokkal

elkötelezettebbek lesznek. A

bizonytalanságnál, az információ nélküli

várakozásnál sokkal jobb az őszinte

kommunikáció, ahol felvállalhatod a cégben

történő folyamatokat. Ez nem pánikkeltés,

hanem egy felelősségteljes, bevonó

magatartás vezetői oldalról, amit az ügyfeleid

értékelni fognak.

Nem csak szerintünk, de a Harvard Business

Review szerint is:

"Amikor az ügyfelek nem

láthatják a színfalak mögött

végzett munkát és az

embereket a termék vagy a

szolgáltatás mögött, kevésbé

is értékelik azokat.”

https://hbr.org/podcast/2019/03/make-customers-happier-with-operational-transparency


Alakítsd ki az eladásod technikai hátterét, legyen egy jól működő webshopod.

Keresd meg a célcsoportod Facebook-on, LinkedIn-en, Instagram-on, és

kommunikálj velük közvetlenül és transzparensen.

A helyzetre való tekintettel sajnos az offline sales lehetőségek beláthatatlan időre

szünetelnek, de neked ebben a helyzetben is kötelezettségeid vannak

alkalmazottaid, partnereid, beszállítóid felé. A jelenlegi piaci helyzetben még

gyorsabb reakciókra van szükség, mint korábban bármikor. Offline értékesítésed

100%-át kell átemelned az online térbe, vagy a már meglévő online értékesítésed

kell jelentősen megnövelned. A jó hír számodra, hogy az emberek elérhetősége

az online térben megnövekedett - ezen keresztül zajlik a munkavégzés és a

kapcsolattartás is egyaránt. Pillanatok alatt közösségek alakultak, és ennek az

online közösségnek a része lehet a Te vállalkozásod is. Még sikeresebb lehetsz, ha

vállalkozásoddal  valamilyen módon segíteni tudod a kialakult krízishelyzetet. 

Hosszú távon is kifizetődő lesz, ha most gyorsan reagálsz, és az online

jelenlétedre fókuszálsz. 

Hogyan? 

 - ennek a menetéről lejjebb részletesebben is olvashatsz.

Harmadik lépés: 

Tervezz hosszú távra,
digitalizálj most!
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,Ha még nem értékesítesz online,

vagy nem olyan volumenben,

ahogyan szeretnéd, mert a

folyamatok még nem működnek

automatikusan, szükséged lesz egy

webshopra. Ne ijedj meg, te is meg

tudod majd csinálni! És ha azt

olvasod, hogy webshop, ne csak a

mobil kiegészítőket áruló fehér lista

oldalakra gondolj. Ma már

rengeteg, laikusok számára is

könnyen elkészíthető

webshopokból válogathatunk,

melyek nemcsak

felhasználóbarátak, hanem

esztétikusak és kreatívak is. Nem is

beszélve az olyan egyszerű és

hatékony megoldásokról, mint

például az Instagram vagy

Facebook shopping.

OFFLINE-BÓL  ONLINE-BA

Növényi teák

Táplálékkiegészítők

Kisállat felszerelések

Mobil kiegészítők kreatívan 😉

 

És ami a legjobb, hogy ezeket te is
könnyen elkészítheted. 
Mutatjuk, hogyan! :)

NÉHÁNY PÉLDA
INSPIRÁLÓ
WEBSHOPOKRA

GYORSAN, EGYSZERŰEN ÉS HATÉKONYAN

TERMÉKEK  ONLINE
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https://www.wix.com/website-template/view/html/2067?siteId=7bb873c9-43d5-4068-aa16-bb562a4c0047&metaSiteId=cf08d942-1d37-4b31-a0c9-7443356273e7&originUrl=https%3A%2F%2Fwww.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fonline-store%2F2
https://www.wix.com/website-template/view/html/2585?siteId=97bc08d1-bffc-48b0-b069-f108a17d4add&metaSiteId=287f80ad-c14a-48d9-95b7-7ee8098b6cef&originUrl=https%3A%2F%2Fwww.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fonline-store
https://www.wix.com/website-template/view/html/2331?siteId=ddb140b0-9944-4dbb-9033-864ac0475b9a&metaSiteId=692a105f-c10d-4cc2-9bd6-3df9ca3efb5a&originUrl=https%3A%2F%2Fwww.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fonline-store%2F3
https://www.wix.com/website-template/view/html/1909?siteId=1ed50d96-47f9-4f2e-96cb-583fcfcf8e5a&metaSiteId=74b65651-6ebb-480d-b651-161a301ee214&originUrl=https%3A%2F%2Fwww.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fonline-store%2F6


Könnyen kezelhető platformok. 

Webshop fejlesztés nélkül.

Shopify - Így csináld!

Wix - Így csináld!

Squarespace - Így csináld!

 

A fenti platformok nem csak annak a lehetőségét biztosítják, hogy termékeid el

tudd adni online, de a szükséges fizetési és számlázási megoldásokat is

magukban foglalják, így ezek miatt sem kell aggódnod! Ne feledd, egy domain-

re is szükséged lesz, amennyiben webshopot indítasz. Azt javasoljuk, a

vállalkozásod nevéből indulj ki. Könnyen lehet, hogy a név, amit kitaláltál, már

foglalt, de próbáld kiegészíteni olyan jelzőkkel, melyek jellemzőek a márkádra,

vagy esetleg a “shop” szinonimái. Speciális karakterek használata nem javasolt a

domain nevekben. Azok a platformok, ahol a webshopod készíted, valószínűleg

felajánlák majd a platformon belüli domain vásárlást, de ha mégis máshol

vásárolnál, vagy csak összehasonlítanád az árakat, itt megteheted:

 

Ne feledd a domain nevet!

Forpsi.hu: .hu kiterjesztések

Godaddy.com: .com és egyéb kiterjesztések

 

 

Így készíts 

webshopot lépésről lépésre
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https://www.shopify.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xazpLgNWwxc
https://www.wix.com/account/sites
https://www.wix.com/account/sites
https://www.youtube.com/watch?v=XfKUZGoZMZg
https://www.squarespace.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pfdeYK4PoTQ
https://www.forpsi.hu/
https://uk.godaddy.com/
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Elakadtál
valahol?

Technikai vagy szakmai segítségre

lenne szükséged? Keresd a Briefly

csapatát, ahol tapasztalt szabadúszók

gyorsan a segítségedre lesznek

bármelyik kérdésedben a

kommunikációs, digitális vagy sales

stratégiádat illetően: 

briefly.work

https://briefly.work/business


Ha a fenti lépések túl bonyolultnak bizonyultak, vagy úgy érzed, egy kisebb

lépéssel kezdenéd az online értékesítést, a Facebook oldaladon is eladhatod a

termékeidet egy félig automatizált - félig manuális folyamatban. 

Nézd csak: Így csináld!

 

Ha viszont már elkészültél a webshopoddal, termékeidet még közelebb

hozhatod potenciális vásárlóidhoz, ha webshopodat összekötöd Facebook

vagy Instagram profiloddal, így akár közösségi oldalaidról, átkattintás nélkül

azonnal vásárolhatnak! 

Így csináld!

Facebook és Instagram
shopping
Eladás közvetlenül a követőidnek

Tuti tipp 
 

Ha az Y vagy Z
generáció a

célcsoportod, ez a
lépés erősen
ajánlott. 
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https://www.youtube.com/watch?v=L0UQc0HIWyk
https://www.youtube.com/watch?v=k0Oe64_eS3Y


Hova
fordulhatsz
kiszállítással
kapcsolatban?

ViddL - Briefly kedvenc 😉

FürgeFutár

A legkönnyebb dolgod akkor van, ha

digitális terméket értékesítesz, de

sajnos a legtöbben nem így vagyunk

ezzel. Akkor viszont egy

futárszolgálatra is szükséged lesz az

eladott terméked kiszállításához. 

Ha velük szerződsz, Te is segítesz!

Vagy a nagyok kisebb

rugalmassággal, mint a DPD vagy GLS.

 

Sajnos nagyon bizonytalan, hogy mi

vár ránk és gazdaságunkra a jövőben,

ezért még az is bekövetkezhet, hogy

országunk teljes lezárás alá kerül, mely

alól a futárok sem mentesülnek. Ne

aggódj, akkor sem hagyunk cserben,

ha ez bekövetkezne, csak görgess

lejjebb.
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https://viddl.hu/
https://furgefutar.hu/
https://www.dpd.com/hu/home/szallitas
https://gls-group.eu/HU/hu/gls-szallitas


Szolgáltatások online
Amennyiben szolgáltatásod szeretnéd online térbe helyezni, mint

például egy jógaórát, színházi előadást, coaching-ot, vagy

bármilyen tanácsadást, a streaming platformokkal kell jó

barátságba kerülnöd.

Nemcsak Te, de az ügyfélköröd is beláthatatlan időre otthon ragadt, hanem az

otthoni munkavégzés mellett még inkább szükség van a kikapcsolódásra. Aki

pedig nem elég tudatosan áll a kialakult helyzethez, nagyon hamar abba a

mókuskerékbe kerülhet, ami a kiégéshez vezet. Próbáld meg azt

kommunikálni, hogyan tudsz ügyfeleidnek segíteni átvészelni ezt az

időszakot, hiszen szükségük lesz olyan tevékenységekre, amelyek otthon

ragadva is kiszakítja őket a monotonitásból. Vagyis, ekkor jössz Te és a

közösség ereje. Legyen szó online angolóráról, vagy egy közös

testmozgásról, a szolgáltatásod fogja színessé tenni az otthoni szabadidőt.
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Attól, hogy nem tudsz személyesen órát tartani, a
tapasztalatod, a szaktudásod, és az időd épp olyan
értékes, pontosan ezért fontos transzparensen
kommunikálnod ezt ügyfeleid, vásárlóid felé is.

TicketNinja  -  Briefly  kedvenc  :)

Eventbrite

Használj  olyan  könnyen  kezelhető  jegyértékesítő

platformokat,  melyek  nem  csak  a  vásárlóid,  de

számodra  megkönnyítik  a  folyamatot:

STREAMING

SZOLGÁLTATÓK

Facebook live
Instagram live
Youtube live
Twitch
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https://ticketninja.io/organize/
https://www.eventbrite.com/
https://www.facebook.com/help/1636872026560015
https://help.instagram.com/292478487812558
https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=hu
https://www.twitch.tv/


Sales stratégiák 

a nehéz időkben

Most, hogy már sikerült online térbe helyezni vállalkozásodat, itt az

ideje a hagyományos sales technikákat kreatív megoldásokkal is

kiegészítened! Ezeknek a célja az azonnali cashflow generálása,

amivel tovább tud operálni a vállalkozásod a régi rendszer

visszaállásáig. Természetesen az áthidaló időszakot követően is

érdemes megtartani ezeket az eszközöket jövedelmezőbb feltételek

mellett.

Most megmutatjuk, melyek ezek a sales technikák, és hogyan

alkalmazd őket a jelenlegi helyzetben.
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BEVÉTEL. AZONNAL.

Ebben a helyzetben el kell tekinteni a

korábban jól felépített sales stratégiától,

és előre jól meghatározott áraktól. Az

operatív feladatok, és talán az egész

vállalat fenntartásának érdekében

szükséges olyan akciók és

árengedmények hirdetése, amelyek

ugyan kisebb megtérülést, viszont

azonnali bevételt eredményeznek.

Ezekkel fenntarthatod a szükséges havi

cashflow-t, és nem veszíted el meglévő

ügyfélkörödet sem.

Voucherek, bérletek

Ha szolgáltatásodat vagy termékedet

rendszeresen veszik igénybe vásárlóid,

azonban jelenleg az offline értékesítés

nem megvalósítható, akkor érdemes a

kínálatod tömbösített értékesítésén is

gondolkozni. Ha a jelenlegi helyzetben

nem tudják igénybe venni termékedet

vagy szolgáltatásodat, próbáld meg a

jövőbeli vásárlásaikat előrehozni a

kedvezményes ajánlatokkal. Az akcióval

ők is pénzt spórolnak, Te pedig azonnali

bevételt generálsz.

Termékkapcsolás

Ki ne szeretne a jól bevált terméke mellé

kiegészítő szolgáltatást kapni, főleg ha

az kedvezményesen vagy akár ingyen

van?! Itt arra kell figyelni, hogy

portfólióba vágó és azonos minőségű

terméket kapcsolj a meglévő ajánlatod

mellé. Például egy fodrászatnál hajfestés

mellé ingyen beszárítást adj, és ne az

ajánlat kedvéért kitalált hajszín

tanácsadást. Teremts ezzel igazi értéket,

ne legyen túl erőltetett!

Akár más céggel is kollaborálhatsz a

kedvezményes ajánlat erejéig. Vegyünk

ismét egy szépségszaloni példát: teljes

smink mellé ingyen gél lakk is jár! A

hangsúly ismét a minőségre és a

szolgáltatást igénybe vevő számára az

értékteremtésre helyeződik.
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Életre szóló

kedvezmény

Ajándékozd meg hűséges vásárlóidat

egy egyszeri, életre szóló lehetőséggel.

A legnehezebb időszak átvészelése

érdekében felajánlhatsz hűséges

vásárlóid számára egy exkluzív, fix

időintervallumban megvásárolható

voucher-t, amellyel lifetime, vagyis életre

szóló hozzáférést kaphatnak egyes

szolgáltatásokhoz vagy korlátlan ideig

fix mértékű kedvezménnyel

vásárolhatnak webshopodon.

Ajánlási program
Egy ajánlási rendszert sose lehet túl

korán elkezdeni, főleg most, amikor

igazán szükséged van a meglévő

vásárlóid lojalitására. Ezt az opciót akkor

lehet felajánlani, amikor egy új vagy

meglévő vásárlód plusz egy vagy több

új ügyfelet hoz számodra. Kínálhatsz

nekik kedvezményt, ingyenes terméket

vagy szolgáltatást. Fontos, hogy

érezzék: nagyra tartod ebben a nehéz

időszakban érted tett erőfeszítéseiket, és

ezt megfelelő kedvezménnyel

kompenzáld számukra.

Láncreakció
Használd ki ezt az alkalmat az

összefogásra! Amellett, hogy saját sales

stratégiádat erősíted, egyszerre segítesz

a környezetednek, sorstársaidnak is.

Álljatok össze több kisvállalkozással, és

egyeztessétek le egymás kölcsönös

támogatását valamilyen kedvezmény

biztosításának formájában. Például, ha

valaki vásárolt az egyik designer

márkánál ebben a hónapban, akkor a

blokk bemutatásával nálad

kedvezményesen tud termékekhez jutni.

Sose feledd, egységben az erő!
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Amennyiben már online térbe hoztad

szolgáltatásod, és nagy tömegnek tudsz

értéket teremteni, például egy online

színházi előadással vagy online

jogaórával, akkor felajánlhatod

közönségednek az óra vagy előadás

jelképes összeggel való támogatását. Ez

mindannyiunk számára egy új

élethelyzet, és ha nem vagy komfortos

azzal, hogy előre váltható jegyvásárlásra

kötelezd közösségedet, megadhatod

számukra a lehetőséget arra, hogy

szabadon választhatóan segítsenek

neked ebben a nehéz időszakban -

becsületkassza jelleggel.

 

Ehhez a Ticketninja online esemény és

jegyvásárló rendszert ajánljuk, akik

ebben az időszakban nem vonnak le

közvetítői díjat a jegyárakból, ezzel is

támogatva a bajba jutott

vállalkozásokat.

Sajnos ebben az időszakban napról

napra változik az élethelyzetünk, és

kiszámíthatatlan a jövő, amelyhez a

vásárlási feltételeket is rugalmasan kell

igazítani. Ebben a szituációban, aki

megmarad a hagyományos értékesítési

feltételek mellett, az lemarad. Ez főleg a

szolgáltató szegmensre igaz.  Hagyd,

hogy vásárlóid rugalmasan

változtathassák a vásárlásuk

felhasználásának időpontját. Ne

határold be őket, mert jelenleg senki

sem lát előre. Inkább nyugtasd meg

őket, hogy Te ebben is partner leszel

számukra!

Légy rugalmas Online

becsületkassza
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Ha van egy missziód, amelynek jótékony társadalmi hatása van, vagy

bármilyen szempontból  jobbá teszi a világot, létrehozhatsz egy

egyszerű weboldalt is, vagy egy új aloldalt meglévő weboldaladra,

melyen leírod a missziód, céljaidat, és azt, hogy milyen segítségre van

szükséged. Ebbe beépíthetsz egy “jegyvásárlási” opciót is, ahol

ügyfeleid vagy közösséged támogathatják vállalkozásod, így

támogatva a fennmaradást. 

Azonban fontos, hogy légy őszinte önmagadhoz és másokhoz is. A

társadalmi hasznosság kérdését nem lehet kiforgatni, és ha az

állításod mégsem állja meg a helyét 100%-ban, a kampányod sokkal

rosszabbul is elsülhet. Ha nem vagy biztos magadban, és tanácsra

lenne szükséged, fordulj 

az Impact.design csapatához, 
akik társadalmi hasznosságú projekted bármelyik lépésében segíteni

tudnak.

Önkéntes
finanszírozás
Ha van egy missziód, mellyel jobbá teszed a világot.
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Elakadtál

valahol?
Technikai vagy szakmai segítségre

lenne szükséged? Keresd a Briefly

csapatát, ahol tapasztalt szabadúszók

gyorsan a segítségedre lesznek

bármelyik kérdésedben a

kommunikációs, digitális vagy sales

stratégiádat illetően: 

briefly.work
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Konkrét, könnyen
alkalmazható ötletek Neked

Heti vagy havi hétköznapi menü bérlet
értékesítése előre. Amennyiben

irodaházak környékén van az éttermed, sőt,

az ebédmenüt is imádják nálad, értékesíts

előre “heti ebédmenü bérleteket”

kedvezményes áron.

A la carte menü féláron, akkor amikor
szeretnéd! Tervezz meg egy menüt előre,

amit értékesíteni tudsz kedvezményes

áron, és amit bármikor el is tudsz készíteni

állandó kínálatodból! A lényeg, hogy

rugalmasan felhasználható legyen a

vendégeid számára.

Korlátlan éttermek esetén 6 fős vacsora
4 fős áráért. Amennyiben korlátlan

kínálattal rendelkezel, ajánlj fel egyszeri

nagyobb kedvezményes kuponokat online

vásárlással! Azonnali bevétel, későbbi

fogyasztással.

ÉTTEREM
Online előadás online jegyeladással.
Előadást nemcsak élőben lehet tartani,

hanem online közvetítéssel is. Akár Twitch-

en vagy más streaming platformok

segítségével lehet zárt csoportokat is

létrehozni, ahol csak az előre jegyet váltók

tudják a közvetítést nézni.

Jegybérlet akció. Tedd kedvezőbbé a

szezonbérlet-vásárlást, hogy azonnali

bevételt generálj a legszűkösebb időkben

is.

Páholy jegy féláron, csak most! Tedd
elérhetővé a sokaknak elérhetetlent!

Kedvezményes VIP élmény valamelyik

választott darabra.

SZÍNHÁZ, MOZI

A lényeg a cashflow-d pozitívba állítása, és az, hogy akkor is legyen bevételed, amikor éppen senki

sem szeretne tőled vásárolni a körülményekre való tekintettel. Hozz létre kedvezményes

csomagokat, és tedd minél vonzóbbá az előre értékesítés lehetőségét. 

http://twitch.tv/


22        TÚLÉLŐCSOMAG  I   BRIEFLY

Féléves bérlet - 6 frizura 4 áráért!

Vendégeid már biztos alig várják, hogy

visszaülhessenek a székedbe, de addig is

kedveskedj nekik egy egyszeri

lehetőséggel. Határozz meg csomagokat,

amelyeket exkluzívan értékesíthetsz előre!

Hajvágás és festés mellé ingyen
beszárítás. Szolgáltatáson belüli termék

kapcsolás egyik formája. Ezeket kínálhatod

a nagyközönségnek, de akár csak a

legkedvesebb törzsvendégeid számára is.

Szalon akció: teljes smink mellé ingyen
gél lakk. Állj össze szalonbeli kollégáiddal

és találjatok ki egy csomagot közösen,

ezzel is segítitek egymást amellett, hogy

azonnali bevételt generáltok magatoknak.

SZÉPSÉGIPAR

Minden szezonbérlet mellé ajándék
aláírt merchandise termék jár! Vedd fel a

kapcsolatot az egyik iparági

véleményvezérrel, és közösen találjatok ki

egy egyszeri, exkluzív ajánlatot!

Jegyek ital- vagy ételkuponnal. Kapcsolj
saját kiegészítő terméket vagy

szolgáltatást  jegyed mellé! A vásárlók majd

be tudják váltani a helyszínen kupon vagy

zseton formájában.

ZENÉS ÉS
SPORT-

ESEMÉNYEK,
KONCERTEK ÉS
DJ-K

Titkos esemény: hely és

idő ismeretlen, de csak

100 jegy van elővételben.

Nincs is izgalmasabb egy

secret partynál a kedvenc

DJ-del! A rajongóid biztos

odalesznek egy ilyen

exkluzív buliért, a

cashflow-d pedig újra

pozitívra válthat.



Rendelj előre és elengedjük a végösszeg
X%-át. A lényeg ismét az azonnali

bevételen van.  Az ilyen akcióknál el kell

tekinteni az általános árréstől, mert ebben

az esetben  a cashflow helyreállítására

fókuszálunk!

Vásárolj nálunk X% kedvezménnyel, és
az más boltoknál is ugyanakkora értékű
kedvezményt jelent. Segítsétek egymást,

alkossatok egy kis közösséget, ahol az

egyik helyen való vásárlás máshol is

kedvezményt jelent!

Egy kedvezmény minden felett:
törzsvásárlói kártya. Ezzel Téged is

támogathatnak a nehéz időszakban,

cserébe pedig lifetime, vagyis életre szóló

kedvezménnyel, szolgáltatással

ajándékozhatod meg őket!

Foglalj egy hetet időpont nélkül! Fő a

rugalmasság! Próbálj minél nagyobb

mozgásteret adni a vásárlódnak. Ezt akár

minden ajánlatod mellé kommunikálhatod.

5+2 éjszaka akció! Ki ne szeretne 1 hét

nyaralást csak 5 nap áráért? 

Foglalj egy hétre, mi pedig ingyen adjuk
hozzá az ellátást. Gondolkodj saját 

termékkapcsolásban, ahol pontosan ki

tudod kalkulálni a költségeket, és könnyen

megtalálod azt a szolgáltatást, aminek a

hozzáadott értékével a vásárló, és Te is jól

jársz!
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HOTELEK ÉS
SZÁLLÁSADÓK

WEBSHOPOK



A Túlélőcsomagot azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy irányt

mutassunk ebben a nehéz időszakban. Tudásunk megosztásával

szeretnénk új lendületet adni, és növekvő pályára állítani a nehéz

helyzetbe került vállalkozásokat. 

Azonban azt is tudjuk, hogy nem könnyű ezeket a lépéseket

egyedül véghez vinni, főleg, ha nem ez a szakterületed. 

Ha úgy érzed, külső segítségre lenne szükséged a digitalizáció,

különböző innovációk és kommunikációs kampányok

kivitelezéséhez, keress minket bizalommal.

Projektmenedzsereink megtalálják a számodra legmegfelelőbb

szakembereket több száz regisztrált szabadúszónk közül, és végig

segítenek a projekt lebonyolításában.  

 

Érd el velünk minden célod. Briefly.
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