
 

Értékesítés a weben 

A webáruház új trendjei 

A BKIK IX. Banki, Biztosítási Osztálya és a Piac & Profit közös rendezvénye  

  

A rendezvényt támogatja: a BKIK XXVIII. osztálya 

Helyszín: Budapest, BKIK Székház (Krisztina körút 99.) 

Időpont: 2014. április 17. (csütörtök) 10.00-16.00 

Regisztrálok a rendezvényre 

Program 

Regisztráció: 9.30−10.00 

10.00−10.45 Webáruházak és a marketing. Az e-kereskedelem új trendjei. Milyen webáruházat 

építsünk 2014-ben? Webáruház-forgalomnövelés  Facebookkal. Hogyan építsünk, szegmentáljuk és 

növeljünk adatbázist?  Miért szükséges egy webshop folyamatos fejlesztése? 

Előadó: Lukács Ádám József online marketingspecialista, Hinora Marketing Group. 

10.45−11.05 Fizetés a weben. Hogyan támogatja az elektronikus számlázás a gyors 

internetvásárlást? 

Előadó: Stygár László, K.Boss.hu Kft. 

11.05−11.25 Az áruszállítás, raktározás, logisztika optimális, költséghatékony megszervezése. 

Előadó: Trans-o-flex Hungary Kft. 

11.25−11.50 Konzultáció és kávészünet 

11.50−12.10 Megtalál!  Megtetszik! Megvesz? Ha már megtalálnak a weben, s azonnal vásárolni 

szeretnének , megtehetik-e? Az online impulzus alapú vásárlás támogatása. 

Előadó: Váradi János Country Manager, PayU Hungary Kft. 

12.10−12.30 A tudatos fogyasztó kiszolgálása és megtartása. Hiteles fogyasztói tájékoztatás, 

teljes körű termékinformációk segítségével. 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/webkereskedelem/?reg=1
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/webkereskedelem/?reg=1


Előadó: GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 

 

12.30−12.50 Esettanulmányok a trendi, hatékony, menő megoldásokról. 

Előadó: WebShop-Experts Kft. 

12.50−13.30 Konzultáció és ebéd 

13.30−14.10 Kereskedelem vs. e-kereskedelem = adózás vs. e-adózás? Adózási és számviteli 

buktatók az e-kereskedelemben. 

Előadó: Kalocsai Zsolt Managing Partner, CEO, RSM DTM Hungary Zrt. 

14.10−14.40 A mobil és webes változások hatása a webkereskedelemre. 

Előadó: Kis Ervin Egon elnök,  SZEK.org 

14.40−15.30 További előadások egyeztetés alatt 

15.30−15.50 Konzultáció az előadókkal 

15.40−16.00 Üzleti kézfogó - a rendezvényen résztvevők ismerkedése egymással. (Szervezett 

rendszerben, névjegycserével.) 

A tematikaváltoztatás jogát fenntartjuk!  

A részvételi díj: 13.000 Ft + áfa 

A részvételi díj tartalmazza: egész napos ellátás, egy éves Piac & Profit digitális előfizetés, 

résztvevők listája, trénerek prezentációi.  

A részvételi díjról kiállított számlán az ellátás költségét külön tételként tüntetjük fel! 

Regisztrálok a rendezvényre 

A KKV-AKADÉMIA 2014 I. félév további rendezvényei: 

 Cégépítés külföldön. Piacbővítés külföldi cégjelenléttel (2014. április 3.) 

 Közösségi oldalak forgalomnövelésre (2014. június 17.) 

  

Az egész napos rendezvények (szakmai konzultációk) részvételi díja: 

1.) A részvételi díj 13.000.- + áfa/rendezvény 

A részvételi díjról kiállított számlán az ellátás költségét külön tételként tüntetjük fel! 

2.) 3 téma együttes megrendelése esetén a kedvezményes ár: 10.000 Ft + áfa /rendezvény 

3.) Egy cégtől jövő további résztvevők esetén (ugyanazon rendezvényre érkező második, harmadik 

fő): minden részvételi díj 50 %-os kedvezménnyel vehető igénybe. (Az első résztvevő teljes áron, a 

további regisztráltak fél áron vehetnek részt. Ez esetben a mennyiségi és az 50% kedvezmény 

összeadódhatnak!) 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/webkereskedelem/?reg=1
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/cegepiteskulfoldon/
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/kozossegioldalak/


Kérjük, ehhez a regisztrációnál jelölje be a megfelelő mezőt (“céges kedvezmény”). (Csak együttes 

jelentkezés esetén.) 

 


