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Kedves Olvasó!

Gyakran tesszük fel magunknak a kérdést: mi teszi és teheti sikeressé
a kisvállalkozót, avagy mire figyeljenek az előregondolkodó vállalkozók?
A Magyar Marketing Szövetség új kötettel jelenik meg, fókuszálva a
hazai kis-és középvállalkozásokra, a fent feltett kérdésre keresve a választ.
Legyen Ön tulajdonosa vagy vezetője egy ilyen vállalkozásnak, a kihívások és a változások Önt is ugyanúgy elérik, mint a nemzetközi nagyvállalatok menedzsmentjét. Lehet, hogy korlátozottabbak a lehetőségei, cége
hatóköre csak egy városra vagy megyére terjed ki, a feladat azonban mégis
ugyanaz: nap, mint nap sikerre vinni vállalkozását.
A Magyar Marketing Szövetség ebben nyújt támogatást, összegyűjtve
és e kötetben átadva az aktuális, és a piacon szükséges információkat és
tudást. A kötet szerzői szakmájuk legkiválóbb művelői, akik mindennap
bőrükön érzik a kkv-k működésének sajátosságait.
Három nagy részre tagolódik a könyv, végigkövetve a vállalatok belső
és külső környezetét, majd pedig külön figyelmet szentelve az online
alkalmazásoknak.
Ez utóbbi adja az apropóját az alcímben szereplő „újratöltésnek”. A
digitális kor adta lehetőségek a legapróbb vállalkozások számára is nyitva
állnak. Éljenek vele, töltsék újra eszköztárukat és vegyék fel a versenyt a
piacon már bizonyított cégekkel vagy ötletekkel.
További sikeres és eredményes csatákat kívánok!
Kozák Ákos
Magyar Marketing Szövetség elnöke
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Kedves Olvasó!

A 2009-ben megjelent „Marketing nélkül nem megy” című könyv sikere azt
mutatta, hogy jelentős átalakuláson ment - megy keresztül a kkv - szektor: a
húsz év előtti, sokszor kényszervállalkozók helyébe ma már többségbe kerültek
a tudatos, a fejlődést kereső életforma-vállalkozók. Számukra nem a megélhetés, a túlélés a cél, hanem a hosszú távon is sikeres vállalkozás.
Olvasóink közül sokan igényelték, hogy dolgozzunk fel közérthető
módon a kkv-szektor számára fontos vezetési, cégirányítási kérdéseket is.
Ez most a kötet fontos részét teszi ki.
Olvasóink azt is jelezték, nem kis gond számukra a számítástechnika
kínálta lehetőségek alkalmazása. Ha nincs elég pénz, és akkor mi a teendő?
Ha viszont van, akkor mit - mire-mennyit - hogyan?
Természetesen nem mondtunk le fontos marketing kérdések tárgyalásáról sem. Olyanokról van most szó, amelyek szintén sok fejfájást okoznak.
Most is kitűnő szakemberek vállalták, hogy segítenek megérteni a komoly
szakmai összefüggéseket.
S mindennek a központi gondolata a gyakorlati megközelítés, az alkalmazás lehetősége. Ennek megfelelően, a közérthetőséget szem előtt tartva
igyekeztünk hasznos és könnyen alkalmazható tanácsokat adni tulajdonosoknak, vezetőknek, vezető beosztású munkatársaknak.
Tudjuk: a jó pap holtig tanul, vagy ahogy külföldön ez az elmúlt évtizedben elterjedt: „life long learning”, azaz életfogytig tartó tanulásra vagyunk
ítélve. A tudás olyan gyorsan változik, hogy az új ismeretek elsajátítása
folyamatos tevékenység életünkben. És ez az e-kor egyik legfontosabb
jellemzője!
Minden szerzőtársam nevében is sok sikert kívánok!
Dr. Bíró Péter
szerkesztő
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