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Nyilatkozat a szerzői jogokról:
A CreatINNES által előállított tartalom a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add
tovább! (vagyis „Attribution Non-Commercial Share-Alike”) 4.0 Nemzetközi Licenc alatti jogi
védettséget élvez.
Ez alapján Ön szabadon:
•
•

Megoszthatja – vagyis lemásolhatja és terjesztheti az anyagot bármilyen médiumon és
formátumban, illetve
Adaptálhatja –átalakíthatja, származékos műveket hozhat létre és továbbépítheti az anyagot,
a következő feltételekkel:
o Tulajdonítás (Nevezd meg!) – Fel kell tüntetnie a műhöz kapcsolódó szerzői információkat
és a webcímet, ahol a licenc található, és jeleznie kell, hogy történtek-e változtatások a mű
eredeti formájához képest. Megteheti ezt bármilyen ésszerű módon, de semmilyen
formában nem sugallhatja, hogy a licenciaadó egyetért önnel vagy az eredeti mű
felhasználásával ön által.
o Kereskedelmi felhasználás tiltása (Ne add el!) - Az anyagot nem használhatja fel
kereskedelmi célokra.
o Megosztás hasonló módon (Így add tovább!) - Ha az anyagot átdolgozza, átalakítja vagy
továbbépíti, származékos művet hoz létre belőle, az így létrehozott művet csak ugyanazon
licenc alapján terjesztheti, mint amely oltalma alatt az eredeti mű is áll. Vagyis a mű csak a
jelenlegivel megegyező, vagy azzal csereszabatos licenc alatt terjeszthető.

Felelősségi nyilatkozat
A CreatINNES képzési programot a szerzők vegyes képzési – vagyis blended learning
– programként fejlesztették ki, amely ötvözi az e-tanulást (az online tanulási módokra
és forrásokra támaszkodó független tanulást) és a képzett oktató által irányított,
személyes részvételre épülő tanórai tevékenységeket.
A jelen modul részegységeit úgy tervezték, hogy a tanulók számára a modul
témájához kapcsolódó legfontosabb ismereteket adják át, összhangban a CreatINNES
1. számú projekttermékének (Intellectual Output 1) keretében végzett elemzések
eredményeivel.
Az itt rendelkezésre bocsájtott tanulási tartalom célja az önálló tanulás elősegítése. A
tananyag nem azzal az igénnyel készült, hogy a témához kapcsolódóan valamennyi
lehetséges szempontot, megközelítési módot és kérdést lefedjen vagy akár csak
felvessen.
A felhasználók kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy rendelkezésükre állnak
az „online campus” és a modulok használatához szükséges hardverek, szoftverek,
telekommunikációs berendezések és internetes szolgáltatások.
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A képzés leírása
A digitális átalakulás, az internet elterjedése és a mobil technológiák széles körű
használata fundamentálisan átalakították a hagyományos kereskedelmet. Új üzleti
modellek jelentek meg, amelyek átalakították a vevő-eladó kapcsolatokat, és
megváltoztatták mind az ügyfelek, mind a vállalkozások viselkedését. Az internet és a
digitális technológiák lehetővé tették, hogy a kereskedelem valóban globális és 24/7
legyen. Az e-kereskedelmi piac részesedése és abszolút értéke növekszik, a vállalatok
egyre nagyobb hányada kereskedik online, beleértve a kis- és középvállalkozásokat,
valamint a kulturális és kreatív ipart. Az E-kereskedelem jól csinálva modul ismereteket
és készségeket ad az e-kereskedelem alapvető spektusainak üzleti, technológiai és
szabályozási szempontból történő megértéséhez. A modul az e-kereskedelem
alapfogalmainak tisztázásán túl az e-kereskedelmi rendszerek implementációjához
szükséges kontextusok megértését segíti.

A képzési modul céljai
Az e-kereskedelem modul segíti a kurzus résztvevőit az e-kereskedelem fő pilléreinek
általános megértésében. Az e-kereskedelem alapelveire fókuszálja a figyelmet üzleti
szempontból, áttekintést nyújtva a legfontosabb üzleti és technológiai témákról, az
üzleti modellekről, a marketing stratégiákról és a vonatkozó szabályozásról. Ezenkívül
az e-kereskedelemmel kapcsolatos néhány fő kérdést is megvizsgáljuk: a biztonságot,
adatvédelmet, szellemi tulajdonjogokat, hitelesítést, szabályozásokat és irányelveket.
A fő cél az, hogy a résztvevők általános ismereteket szerezzenek a digitális világban
folytatott kereskedelemről.

Célcsoportok
•
•
•
•
•

az idegenforgalmi szektorban és a fintech iparban tevékenykedők
a kulturális és kreatív iparban (CCI) dolgozó szabadúszók
a CCI szektorban működő startup cégek
vállalkozók, akik marketing és disztribúciós tevékenységeik során szeretnék
felhasználni a kreativitást
regionális ökoszisztéma építők

A modul által fejlesztett kompetenciák és készségek
Miután tanulmányozta ezt a modult,
- meg fogja érteni, hogyan érdemes kategorizálni az e-kereskedelmet
- meg fogja érteni az e-kereskedelem szerepét az ellátási lánc
menedzsmentjében
- meg fog ismerni a digitális értékesítéssel kapcsolatos különféle marketing
stratégiákat
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-

meg fog ismerni általános és specifikus ügyfél-vonzási és megtartási
stratégiákat
képes lesz felismerni a különböző e-kereskedelmi üzleti modelleket és
technológiákat
meg fogja ismerni az e-kereskedelem űzése szempontjából releváns
szabályozói-törvényhozói környezet legfontosabb elemeit
meg fogja érteni az e-kereskedelmi megoldások megvalósításához szükséges
technológiai követelményeket
elemezni fogja tudni a működő e-kereskedelmi vállalkozásokat

Képzési módszer
A CreatiNNES tanulási filozófiája egy egyedülálló, a tanulók aktív részvételét és
elmélyedését szolgáló képzési módszer, amely a következő elemekre épül:
• rövid, magas intenzitású tanulási szakaszok gondosan strukturált tartalmak
mentén
• a bevontság és elmélyedés érzete, a cselekvés és a tudatosság egyesítése
• a tanulás folyamata a tanulók saját irányítása alatt áll, ezt segítik a modul
végén található feladatok is
• a hangsúly a tanulás élvezhetőségén és a további érdeklődés felkeltésén van.
A CreatINNES egy interaktív képzési megközelítés:
• a modulok az önálló tanulást segítő oktatási anyagok
• melyek alapul szolgálhatnak a képzett oktatók által a moodle.creatinnes.eu
interaktív online képzési platformra támaszkodva tartott offline személyes
oktatásokhoz.
Eltérően a hagyományos tantermi oktatástól, ahol az oktatók folyamatos útmutatással
és feladatokkal látják el a tanulókat, a CreatINNES kontextusában a tanulók maguk
vállalják fel a tanulási folyamat irányításának és a saját időgazdálkodásuknak a
felelősségét.
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Képzési tartalom
1. témakör - Az e-kereskedelem alapjai
Címkék:
e-kereskedelem, digitális termékek, B2C, B2B, B2G, online piactér, közösségi média
1. témakör Bevezetés
Ebben az témakörben általános bevezetőt kapnak az e-kereskedelemről. A különféle ekereskedelmi megoldások kategorizálása és osztályozása segít megérteni és elsajátítani a
használt terminológiát. A képek, illusztrációk és konkrét példák lehetővé teszik az elmélet
és a gyakorlat közötti kapcsolat megteremtését.
Mi az e-kereskedelem?
Az online lebonyolított üzleti tranzakciókat e-kereskedelemnek hívják, amely rövidítése
az "elektronikus kereskedelem" kifejezésnek. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki az
internetet használva vásárol vagy elad valamit, részt vesz az e-kereskedelemben. Az
online adás-vétel a legjellemzőbb példa, azonban az e-kereskedelem területe ennél
tágabb, és más típusú tevékenységek is ebbe a kategóriába tartoznak. Más szavakkal,
az elektronikus úton lebonyolított üzleti tranzakciók bármilyen formája ekereskedelemnek nevezhető. Az e-kereskedelem egyik legfontosabb mozgatórugója
az elektronikus fizetési megoldások bevezetése és integrálása volt, amivel könnyebbé
vált a termékek online fizetése. Ez a fajta kereskedelem jelentős növekedést tapasztalt
az internet széles körű használata óta. 1995-ös kezdetek óta a globális ekereskedelem mérete a nulláról több ezer milliárd dollárra nőtt, óriási változásokat
hozva a kereskedlemi vállalkozásokban és a fogyasztói magatartásban. Az
előrejelzések szerint továbbra is kétszámjegyű ütemben fog növekedni, ez a
kereskedelem leggyorsabban növekvő formája.
Az e-kereskedelmi vállalkozások típusai
Különböző típusú e-kereskedelmi vállalkozások léteznek. Besorolásuk és
kategorizálásuk segít felismerni a modelleket, stratégiákat, előnyöket és
korlátozásokat. A jellemzők megértése segít összehasonlítani a különböző
megoldásokat és üzleti modelleket, valamint kiválasztani a felhasználó igényeinek
megfelelő funkciókat. Az e-kereskedelmi vállalkozások osztályozásának számos módja
van: kategorizálhatja őket az általuk eladott áruk típusa, a tranzakcióban részt vevő
felek vagy a platformok szerint, amelyeken működnek.
Besorolás az eladott áruk típusai alapján
Ez a fajta osztályozás azért is fontos, mert nagyrészt meghatározza a vállalat üzleti
modelljét is. Hatalmasak a különbségek, ha fizikai termékeket vagy digitális termékeket
értékesítenek: a fizikai áruk szállításának logisztikája mindig kihívást jelent az ezzel
foglalkozó vállalkozások számára, mialatt ugyanez nem jelent problémát a digitális
termékek értékesítésekor. Míg a digitális áruk csak online értékesíthetők, a fizikai áruk
online megrendelések leadásával és online tranzakciók feldolgozásával szerezhetők
be, de ekkor fizikai kézbesítési/kiszállítási rendszernek kell működnie a termékek
vevőknek történő átadására.
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Fizikai javak
A legjellemzőbb termékek a könyvek, elektronikus eszközök, bútorok és a háztartási
gépek. A fizikai termékeket (tárgyi eszközöket) árusító online kiskereskedők
bemutatják termékeiket az interneten, és lehetővé teszik a látogatók számára, hogy az
elektronikus fizetési megoldások segítségével megvásárolják a kiválasztott
termékeket. A tranzakció befejezése után a megrendelés kézbesítésre kerül.

1. kép: Virtuartnet - online művészeti galéria (www.virtuartnet.hu
)

Kép2: IKEA - bútorok és készülékek webáruháza (www.ikea.com)
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3. kép: Footlocker - cipők és ruhák online áruháza (www.footlocker.com)
Digitális termékek
A legtipikusabb áruk a szoftverek, e-könyvek, zenék, képek, filmek.
Az immateriális javak olyan értékek, amelyeket nem lehet megérinteni és nincs fizikai
létezésük. A digitális termékek, mint például a letölthető zenék, mobilalkalmazások és
virtuális javak mind példák az immateriális javakra.

4. kép: FNAC - zene, játékok, filmek online áruháza (www.fnac.com)
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5. kép: Magnum - fotók és képek online áruháza (www.magnumphotos.com)

6. kép: Google Play - online alkalmazásbolt (https://play.google.com)
Szolgáltatások
A legtipikusabb szolgáltatások a belépőjegyek, biztosítások, konzultációk.
Az e-kereskedelem egyszerű módszert kínál a szolgáltatások online értékesítésére. A
szolgáltatásokat kétféle módon lehet értékesíteni: közvetetten és közvetlenül. A
közvetett értékesítés az, amikor a weboldalakat a szolgáltatások népszerűsítésére és
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az ügyfelek vonzására használják. A közvetlen értékesítés azt jelenti, hogy a
szolgáltatás megrendelése, fizetése és a szállítás szervezése is online történik.

7. kép: Skooli - online oktatási szolgáltatások (www.skooli.com)
Besorolás az érintett felek jellege alapján
Az e-kereskedelem három legrelevánsabb résztvevője a fogyasztók / polgárok, a
vállalkozások és a kormány / közigazgatás. A felek közötti tranzakciók kombinációja
szintén osztályozható:
1. Vállalkozástól-fogyasztónak (business-to-consumer, vagyis B2C)
A vállalkozások és a fogyasztók közötti tranzakciókat B2C-nek hívják, és ez a
leggyakoribb üzleti modell. A B2C e-kereskedelemben a vállalkozások közvetlenül
értékesítenek termékeket vagy szolgáltatásokat azoknak a fogyasztóknak, akik a
termék vagy szolgáltatás végfelhasználói.
2. Vállalkozástól-vállalkozásnak (business-to-business, vagyis B2B)
Két vállalkozás közötti tranzakciókat B2B-nek nevezzük. Bármely vállalat, amelynek
ügyfele más vállalkozás, B2B modell alapján működik. A B2B meghatározza a
termékek marketingjét, értékesítését és terjesztését egyik vállalkozásról a másikra
online csatornákon keresztül. A B2B e-kereskedelmi iparnak több szereplője van,
köztük forgalmazók, gyártók, kiskereskedők és nagykereskedők.
3. Fogyasztótól-vállalkozásnak (consumer-to-business, vagyis C2B)
A fogyasztók és az üzleti vállalkozások közötti ügyletek (C2B) arra a cselekményre
vonatkoznak, amikor a fogyasztó pénzbeli értékkel járul hozzá a vállalat
tevékenységéhez. A tipikus ilyen jellegű tranzakció az úgynevezett „crowdsourcing”. “A
crowdsourcing a „tömeg” (angolul crowd) vagy csoport mozgósítása egy közös cél
érdekében - gyakran az innováció, a problémamegoldás vagy a hatékonyság
érdekében. Az új technológiák, a közösségi média és a web 2.0 hajtja.”
(https://crowdsourcingweek.com/what-is-crowdsourcing/)
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4. Fogyasztótól-fogyasztónak (cosnumer-to-consumer, vagyis C2C)
A fogyasztók közötti tranzakciók (C2C) magánszemélyek közötti üzleti tranzakciókra
vonatkoznak. Az online piactérek (eBay, Etsy) biztosítják a keretet a fogyasztók
számára, hogy virtuálisan találkozzanak, tárgyalásokat és kereskedelmet folytassanak.

8. kép: Etsy - online piactér (ww.etsy.com)
5. Vállalkozástól-kormányzatnak (business-to-government, vagyis B2G)
A B2G-tranzakciók akkor fordulnak elő, amikor egy kormányzati szervezet az internetet
használja áruk vagy szolgáltatások vásárlásához egy vállalkozástól. Az elektronikus
közbeszerzés a leggyakoribb ilyen típusú tranzakció.

9. kép: Jamaica elektronikus beszerzési portál (www.gojep.gov.jm)
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6. Polgártól-kormányzatnak (ciziten-to-government, vagyis C2G)
A polgárok is lehetnek e-kereskedelemi tranzakciók forrásai. Az autópályadíjakért
fizetők, vagy az autó regisztrációjának megújításáért online fizetők ebbe a kategóriába
tartozhatnak.

10. kép: Osztrák közúti útdíj-rendszer (www.asfinag.at)
Ez a model működhet fordított irányban is (G2C): az alábbi ábrán péládul a NASA
fordul felhívással azokhoz az amerikai állampolgárokhoz, akinek szívesen
beszállnának egy robot megtervezésébe:

11. kép: NASA Robot Arm Challenge (www.nasa.gov/feature/robot-arm-architecturechallenge)
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Osztályozás a használt platformok alapján
Online kirakatok (webshop-ok)
Az online áruház az e-kereskedelem leggyakoribb módja. A kereskedő weboldalt hoz
létre termékek és szolgáltatások értékesítésére bevásárlókocsik és e-kereskedelmi
megoldások segítségével.
Online piactérek
E-kereskedelmi tranzakciók történhetnek online piactereken is - olyan webhelyeken,
amelyek teret adnak a kereskedők és az ügyfelek közötti tranzakcióknak, és
megkönnyítik azok létrejöttét. Az online piacterek egy része a vevők és eladók
összekapcsolására szorítkozik, lehetőséget biztosítva számukra az üzleti tevékenység
folytatásához.
Közösségi média
A közösségi média kétféleképpen egyengeti az utat az e-kereskedelem számára: a
közösségi oldalak megkönnyíthetik az eladást azáltal, hogy a vásárlókat egy
kereskedő e-kereskedelmi webhelyére irányítják, illetve lehetővé tehetik a felhasználók
számára, hogy közvetlenül a platformon vásároljanak valamit.

Az e-kereskedelem előnyei
Elérhetőség - Az e-kereskedelmi webhelyek a nap 24 órájában rendelkezésre állnak,
így a látogatók bármikor böngészhetnek és vásárolhatnak.
A hozzáférés sebessége - Az e-kereskedelmi tranzakció néhány kattintást
tartalmazhat, és kevesebb, mint pár percet igénybe vehet.
Széles rendelkezésre állás - Az e-kereskedelem lehetővé teszi a rendelkezésre álló
termékek széles választékának felajánlását, amelyeket a vásárlás után raktárból
szállítanak.
Nemzetközi elérés - az e-kereskedelemmel a vállalkozások eladhatnak minden olyan
ügyfélnek, aki hozzáfér az internethez. Lehetősége van arra, hogy globálisan bővítse
az üzleti ügyfelek körét.
Alacsonyabb költség - Az e-kereskedelmi vállalkozások elkerülik a fizikai üzletekkel
járó költségeket, például a bérleti díjat, a készletet, bár szállítási és raktárköltségekkel
járhatnak.
Testreszabás és termékajánlások könnyű eljuttatása a fogyasztóhoz - Az ekereskedelmi webhelyek nyomon követhetik a látogatók böngészési, keresési és
vásárlási előzményeit. Ezeket az adatokat felhasználva hasznos és személyre szabott
termékajánlatokkal szolgálhatnak, amelyek növelik az értékesítést.

Az e-kereskedelem korlátai
Korlátozott ügyfélszolgálat – az ügyfélszolgálat korlátozott lehet: az oldal csak a nap
bizonyos óráiban nyújthat támogatást, a kommunikáció pedig csak hívásokra, emailekre és csevegésre korlátozódik. A válaszok hosszabb időt vehetnek igénybe, és
időt és energiát igényelnek.
A termékeket lehet megérinteni, illetve élőben látni – A képek az egyetlen eszköz a
vásárolni kívánt termékek észlelésére. Előfordulhat, hogy a fogyasztók olyan
termékeket kapnak, amelyek eltérnek az elvárásaiktól.
Várakozási idő – Időbe telik a vásárlás és fizetés pillanatától, mire a termék eljut a
vásárlóhoz. Bár a szállítási idők csökkennek, mivel a másnapi kézbesítés már
meglehetősen gyakori, a termékhez való hozzájutás mégsem lehet azonnali.
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Biztonság - A hackerek hiteles megjelenésű weboldalakat hozhatnak létre, amelyek
azt állítják, hogy eredeti termékeket értékesítenek, miközben hamisított vagy utánzott
változatokat értékesítenek, vagy egyszerűen ellopják az ügyfelek hitelkártyaadatait.
Ajánlások további olvasásra:
CreatINNES első képzési program, első modul: Tervezés, szervezés és menedzsment – a vállalkozói út

vizualizációja
CreatINNES első képzési program, negyedik modul: Kapcsolati háló és ökoszisztéma építés, belépés

nemzetközi piacokra

Hivatkozások az 1. témakörben
https://www.ecommercetimes.com/
https://www.digitalcommerce360.com/internet-retailer/
https://www.practicalecommerce.com/
http://www.bizreport.com/
https://www.clickz.com/
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2. témakör - E-kereskedelmi infrastruktúrák kiépítése (biztonság,
fizetés, logisztika)
Címkék:
fizetés, digitális bevásárlókosár, biztonság, ügyfélszolgálat, logisztika
2. témakör - Bevezetés
Ebben a témakörben a hangsúly az általános e-kereskedelmi rendszerek technikai és
infrastrukturális elemeire irányul. A digitális vállalkozás létrehozásához különféle szoftveres
és hardveres elemek telepítése szükséges, figyelembe véve a megfelelő üzleti modellt. A
logisztika, az áruszállítás kezelése kulcsfontosságú elem, amelyet gyakran harmadik fél
szolgáltatók nyújtanak. Ennek ellenére elengedhetetlen az alapok megismerése, hogy ezt
a tevékenységet is kezelni tudjuk.
Hogyan működik az e-kereskedelem
Eladandó termék / szolgáltatás
Szinte az összes árucikk, amelyet fizikai üzletekben árulnak, az e-kereskedelmi
webhelyeken is megvásárolható. A digitális termékek és szolgáltatások értékesítése
egyszerűvé és könnyűvé vált.
A megrendelések elfogadásának mechanizmusa
A szoftvert, amely a megrendelés leadását és elfogadását futtatja, (digitális)
bevásárlókosárnak nevezzük. A bevásárlókosár számos egyéb feladatot hajt végre a
vásárlás tényének feljegyzése és a rendelési adatbázis frissítése mellett. Ezek közül a
legfontosabbak:
● a megvásárolt áruk nyilvántartása
● az adók és egyéb illetékek kiszámítása
● az ügyfél számlázási és kézbesítési címének rögzítése
● annak biztosítása, hogy a felhasználó elfogadja a szolgáltatási feltételeket és
az egyéb értékesítési feltételeket
● kódok létrehozása (pl .: számla száma, megrendelés száma, követési szám)
● az ügyfelek kézbesítési lehetőségeinek bemutatása és a megfelelő díj
hozzáadása
● ügyfelek továbbítása a fizetési kapuhoz (vagy fizetési feldolgozó, angolul
payment gateway)
Fizetési mechanizmus
Az e-kereskedelmi tranzakció pénztranzakcióval jár. Ezt a folyamatot a “fizetési kapu”
(payment gateway) nevű szoftver hajtja végre. Fizetési lehetőségeket kínál az
ügyfeleknek, elfogadja az azonosító adatokat, például a hitelkártyaszámokat, és
hitelesíti az ügyfeleket jelszóval, CVV-kóddal vagy többfaktoros autentikációval.
Kiszállítás
Az e-kereskedelmi vállalkozásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a megfelelő
terméket jó állapotban és az ügyfél által várt időszakon belül eljuttassák az ügyfélhez.
Mivel a logisztika egy speciális iparág, számos e-kereskedelmi vállalkozás kiszervezi
azt külső szolgáltatóknak.
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Ügyfélszolgálat
Az ügyfeleket az egész vásárlási út során ki kell szolgálni. Az ügyfelek információkat
kérhetnek a termék jellemzőiről, testreszabásáról és tartozékairól. Az értékesítés utáni
szolgáltatás a termékek vagy szolgáltatások használatához, javításához vagy
továbbfejlesztéséhez kapcsolódik.
Áruk visszaküldése
A szállítás ellentéteként a fogyasztók különböző okokból visszaküldhetik a megvásárolt
árukat. Ennek a folyamatnak a megkönnyítésére megfelelő mechanizmust kell
létrehozni az áruk zökkenőmentes visszaszállításának biztosítása érdekében.

1. kép: e-kereskedelmi folyamat (www.brainsins.com)
e-kereskedelmi biztonság
Az e-kereskedelem biztonsága a biztonságos elektronikus tranzakciók során
alkalmazott elvekre utal, amelyek lehetővé teszik az áruk és szolgáltatások interneten
keresztül történő adásvételét.
Személyes adatok védelme
Az e-kereskedelem egyik legfontosabb biztonsági elve a személyes adatok védelme,
vagyis hogy az információkat az adatokat feldolgozó felek nem osztják meg illetéktelen
felekkel. A vállalkozás felelős a titkosítás, a vírusvédelem és a tűzfal biztonsági
szolgáltatásainak biztosításáért, hogy a személyes adatok, különösen a hitelkártyaadatok ki ne szivárogjanak.
Hitelesítés
Amikor az e-kereskedelem megfelelően működik, az eladónak és a vevőnek egyaránt
annak kell lennie, akinek mondja magát. Egy vállalkozásnak csak akkor van joga
értékesíteni, ha a vállalkozás valós, a termékek valódiak, és az értékesítési folyamat,
ha elkezdődik, garantáltan véget is ér. A vevőnek pedig igazolnia kell magát, hogy a
kereskedő biztonságban érezhesse magát az eladással kapcsolatban. A gyakori
megoldások közé tartoznak az ügyfél bejelentkezés, a jelszavak és PIN kódjok.
Marketing és promóció
Az e-kereskedelmi marketing és promóciós tevékenységeket online és offline egyaránt
végzik, fő céllal, hogy forgalmat generáljanak az e-kereskedelmi áruház webhelyére.
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Minél több látogatója van egy e-kereskedelmi üzletnek, annál több eladást lehet elérni,
ezért a marketing és promóciós stratégia a legnagyobb látogatószám elérésére
összpontosít.
A hagyományos - ebben az esetben offline - marketing eszközök relevánsak az ekereskedelmi vállalkozás céljainak elérése szempontjából - a szájról szájra, nyomtatott
és televíziós hirdetések tudatosítani tudják, de általában nagy költségvetést
igényelnek.
Az e-kereskedelmi vállalkozások felhasználhatják a közösségi médiát és az online
tevékenységeket, hogy elérjék a célközönséget és továbbítsák üzenetüket. Ez újfajta
kapcsolatot jelent az ügyfelekkel, a véleményvezérekkel. Az e-kereskedelmi üzletek
forgalmának messze a fő forrása azonban a keresőkből származik. Különböző
megközelítések vannak a keresési eredmények megjelenésének számának
növelésére, a fő különbség az, hogy ingyenes vagy fizetett.
Minden keresőmotornak saját algoritmusa van, amely meghatározza a webhelyek
rangsorolását az egyes keresési lekérdezéseknél. Ha egy e-kereskedelmi áruház fizet
egy ilyen szolgáltatásért, akkor az a kiválasztott lekérdezések eredményei között
jelenik meg. Az ingyenes megközelítés hosszabb folyamat, de nagyobb hitelességet
és költséghatékonyságot biztosít. Gyakran SEO - keresőoptimalizálásnak hívják.
Vannak bizonyos technikák a weboldal rangsorának javítására és a keresési
eredmények megjelenésének növelésére.

2. kép: SEO - (www.gobellmedia.com)

e-kereskedelmi logisztika
Az e-kereskedelemben a logisztika a megrendelések ügyfeleknek való leszállítására
vonatkozik, illetve a készletek kereskedőkhöz szállítására. A logisztikai folyamat
nyomon követi az árut a szállítás során és a vásárlóhoz való eljuttatás során is. A
legtöbb vállalkozás számára költséghatékonyabb a logisztikát egy harmadik féltől
származó, a szállításra és a raktározásra szakosodott vállalatra kiszervezni, és ez
különösen igaz az e-kereskedelmi vállalkozásokra.
Harmadik-fél logisztika (third-party logisitics, 3PL)
A „harmadik féln logisztikai szolgáltató” az e-kereskedelmi vállalkozások külső
szolgáltatója, amely felelős az áruszállítás irányításáért. Ezeket a szolgáltatókat
gyakran 3PL néven hívják. Szolgáltatásaik a következők:
17

Raktározás
Annak ellenére, hogy egy e-kereskedelmi kereskedőnek nem lehet fizikai üzlete, a
fizikai árukat bizonyos helyeken kell tárolni. A 3PL gondoskodik a raktározásról.
Rendelés teljesítése
A megrendelés teljesítése azt jelenti, hogy a vevőnek átadott áruknak megfelelő
áruknak kell lenniük; időben és jó állapotban kell elérniük.
A harmadik-fél logisztika előnyei
A harmadik féltől származó logisztikai szolgáltató kiválasztásának néhány gyakori oka:
Rugalmasság és méretezhetőség
Az e-kereskedelmi webhelyek többsége kicsiben indul, logisztikai részleg nélkül. Egy
harmadik féltől származó logisztikai szolgáltató rugalmasságot és méretezhetőséget
biztosíthat a korai szakaszban működő e-kereskedelmi vállalkozások számára.
Hatékonyság és specializáció
A logisztikai kiszervezés lehetővé teszi az e-kereskedelmi vállalkozások számára,
hogy összpontosítsanak fő tevékenységükre, és javítsák az értékesítést és az
ügyfelekkel folytatott kereskedelmet.

3. kép: Logisztikai menedzsment (allegiancetire.com)
Ajánlások további olvasásra:
CreatINNES második képzési program, negyedik modul: A növekedés meghekkelése
CreatINNES első képzési program, hetedik modul: Digitalizáció közösségi médián keresztül

Hivatkozások a 2. témakörben:
https://www.brainsins.com/
https://www.purchasecommerce.com/blog/10-essential-ecommerce-requirement-bestin-class-feature
https://www.shopify.com/blog/marketing-analytics
https://www.forbes.com/sites/thesba/2015/02/25/essentials-for-ecommerce-success/
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3. témakör - Szabályozás (GDPR, geo-blokkolás, digitális
egységes piac)
Címkék:
e-kereskedelmi irányelv, GDPR, szellemi tulajdonjog, fogyasztói jogok, geo-blokkolás
3. témakör - Bevezetés
Az e-kereskedelmet idő és fizikai határok nélküli vállalkozásként szokás jellemezni, hiszen
egy valóban globalizált szektorról van szó. Ez a különleges tulajdonság intézkedéseket
tesz szükségessé a pénzügyi és adózási kérdések, a fogyasztói jogok és a szellemi
tulajdonjogok, a hozzáférés és az átláthatóság terén. Ebben a témakörben röviden
bemutatjuk a főbb szabályozásokat, amelyek keretet adnak az e-kereskedelmi
vállalkozások jogi és szabályozási környezetének.
Az EU jelenleg az Egységes Digitális Piac (Digital Single Market, vagyis DSM) politikai
stratégiáját hajtja végre az online világ adta lehetőségek Európában történő minél
teljesebb körű kihasználása érdekében, ideértve az e-kereskedelm adta lehetőségeket
is. Az e-kereskedelem az EU gazdaságának dinamikus területe, amelyet a digitális
gazdasággal, az adatvédelemmel és a felhasználói jogokkal kapcsolatos különféle
jogszabályok szabályoznak.
Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv
A legfontosabb e-kereskedelemmel kapcsolatos szabályozás a 2000/31/EC
elektronikus kereskedelemről szóló irányelv, amely a B2C és B2B tranzakciókra
vonatkozik. A legfontosabb elemei a következők:
● hozzáférés az összes tagállam részére;
● a nyilvánosság számára elérhető alapvető információk (név, földrajzi cím és
elérhetőségek) biztosítása
● az átláthatóság biztosítása, valamint a közvetítők elérhetőségének és a
felelősség korlátozásainak biztosítása.
Fogyasztói jogok
A fogyasztói jogokról szóló irányelv (2011/83/EC) megerősítette a fogyasztóvédelmet
az online értékesítésre vonatkozóan. Az e-kereskedelemnek néhány alapvető
követelményt be kell tartania:
● Nem szabad előre beikszelt box-okat használni a kiskereskedő weboldalán;
● Biztosítani kell 14 napos elállási időszakot az adásvételi szerződésben;
● Kétéves garanciát kell vállalni;
● El kell távolítani a hitelkártyák és a forródrótok használatáért megállapított
pótdíjakat.
A vásárlók informálása
Az ügyfelekkel történő kommunikáció során meg kell adni a legfontosabb információkat
(pl. az árképzés és a lemondási jog kapcsán).
Törlés joga
A fogyasztók az áru leszállítását vagy a szolgáltatási szerződés megegyezését
követően 14 naptári napon belül felmondhatják a vételi szerződést, vagyis elállhatnak
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a vásárlástól. Ez esetben minden befizetett pénzt indokolatlan késedelem nélkül vissza
kell a vásárlóknak téríteni.
Kiszállítás
Az áru leszállításának, illetve szolgáltatások esetén a teljesítés megkezdésének a
szerződés megkötésétől számított 30 napon belül meg kell történnie, hacsak másképp
nem állapodnak meg a felek. Tájékoztatni kell az ügyfelet, ha a határidő nem tartható
be.
Adatvédelem
2018 óta az új Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR, vagyis General Data
Protection Regulation) alkalmazandó az EU-ban. A GDPR egyetemes adatvédelmi
jogszabály, amely minden ágazatra és minden méretű vállalatra érvényes. A
személyes adatok kezelésére és a direkt marketingre vonatkozik. A meg nem felelés
esetén kiszabható bírságok elérhetik az éves világbevétel 4% -át vagy 20 millió eurót –
amelyik magasabb.
GDPR az e-kereskedelemben
A GDPR érvényes az EU tagállamaira és minden olyan vállalkozásra, ami bármely
uniós országnak értékesít.
Az e-kereskedelmi vállalkozások számára a GDPR egy új, követendő szabályrendszert
jelent, amely főként a következő négy, adatokkal kapcsolatos gyakorlatot érinti:
1. az adatok összegyűjtését;
2. az adatok felhasználásának módjait;
3. az adatok tárolásának módjait
4. az adatok megosztásának módjait.
Szellemi tulajdonjogok
A szellemi tulajdonjogok (angol rövidítéssel IPR) a materiális és immateriális alkotások
védelmét szolgáló törvényi jogok. A vállalatoknak az értékesítés megkezdése előtt
érdemes gondoskodniuk szellemi jogaik védelméről. A hamisítás és a kalózkodás
aggodalomra ad okot az online értékesítésben, és a vállalatoknak stratégiát kell
kidolgozniuk szellemi tulajdonuk védelmére. Számos uniós jogszabály rendelkezik a
különféle szellemi tulajdon fajták védelmérről, melyek közül a legfontosabbak a
következők:
● (márka) védjegy,
● szabadalom (találmányokra),
● szerzői jog (pl. brosúrák, weboldalak tartalmára vonatkozóan)
● üzleti titkok (tulajdonjog által védett információk).
A területi alapú tartalomkorlátozás (geo-blokkolás) tilalma
A területi alapú tartalomkoráltozást, vagyis a "Geo-blokkolást" tiltó előírások célja, hogy
megkönnyítsék az emberek online vásárlását. A rendelet az EU bármely tagállamában
árukat árusító online kereskedőkre vonatkozik, akik az előírás értelmében az ügyfelek
állampolgársága vagy tartózkodási helye alapján nem utasíthatják el az értékesítést. A
rendelet nem kötelezi az online kereskedőket arra, hogy áruikat vagy szolgáltatásaikat
bármely EU tagállamban eljuttassák a fogyasztókhoz, csak azt írja elő, hogy a más
EU-országokból származó ügyfelek ugyanolyan feltételek mellett vásárolhassanak
20

árukat, mint a helyi ügyfelek, és tiltja az olyan vásárlási feltételeket, mint a helyi
bankszámla, a helyi lakóhely, online átirányítás vagy IP-cím blokkolása. Más
szavakkal, a geo-blokkolás az online értékesítők által a határokon átnyúló online
értékesítés nemzetiség, lakóhely vagy letelepedés helye alapján való korlátozására
irányuló tevékenységet jelent.
A rendelet az indokolatlan geo-blokkolást tiltja, mint például:
● az ügyfelek megakadályozását abban, hogy hozzáférjenek a más EU-s
országokban publikált értékesítési ajánlatokhoz
● az ügyfelek átirányítását egy ország-specifikus webhelyre
● más EU-országok hitelkártyáinak nem elfogadását
● weboldal regisztráció megtagadását az ügyfelek tartózkodási helye okán
Ennek ellenére vannak okok, amik meggátolhatják a határokon átnyúló értékesítést,
például:
● a célország adóhatóságánál történő regisztráció szükségessége
● magasabb szállítási költségek
● a külföldi fogyasztói jogszabályok betartásából eredő költségek

1. kép: Geo-blokkolás (twitter.com/nlateu/status/700258635679731712?lang=hu)
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2. kép: GYIK a geo-blokkolás szabályozásáról (www.eurocommerce.eu)
Ajánlások további olvasásra
CreatINNES első képzési program, hatodik modul: Szellemitulajdon-jogok létrehozása,
védelme és kezelése
Hivatkozások a 3. témakörben:
OECD irányelvek a fogyasztóvédelemről az elektronikus kereskedelem
összefüggésében (1999)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market
https://www.eurocommerce.eu/
https://www.gdprexplained.eu/
https://www.wired.co.uk/article/what-is-gdpr-uk-eu-legislation-compliance-summaryfines-2018
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Feladatok
1. Feladat - Az e-kereskedelem alapjai
Végezzen internetes kutatást, és vázolja fel eredményeit 150 szóban
● hozzon példákat az e-kereskedelem különböző típusaira, az ön országából
eladott áruk típusai alapján
● hozzon példákat az ön országából származó vállalatokra, amelyek online és
fizikai üzletekben egyaránt értékesítenek.
Melyik az a termék, amit legkevésbé valószínű, hogy online boltból vásárolna? Miért?

2. Feladat - E-kereskedelmi infrastruktúra
Az e-kereskedelem és a folyamatosan változó kiszállítási módszerek az elsődleges
tényezők, amelyek a logisztikai szektor jelenét és jövőjét alakítják.
● Kérjük, végezzen internetes kutatást a kiszállítás legújabb technológiáiról, és
hozzon példákat a drón-szállítási szolgáltatásokra. Hol használják és minek a
szállítására?
● Kérjük, végezzen internetes kutatást a legújabb, biometrikus technológiákra
támaszkodó fizetési megoldásokról.

3. Feladat – Eligazodás a szabályozásban
●

●

Milyen törvényben előírt aloldalaknak kell jelen lennie egy e-kereskedelmi
weboldalon, ahol a regisztráció kötelező és személyes adatokat gyűjtenek?
Kérjük, gyűjtse össze a jogi nyilatkozatokat a legnagyobb e-kereskedők
weboldalakról.
Szellemi tulajdonnak tekinthető-e egy weboldal? - Kérjük, végezzen internetes
kutatást a témában, és mutassa be eredményeit 150 szóban.
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A CreatINNES-ről
A jelen, ún. kevert (blended) képzési modul a „Vállalkozási ismeretek a Kreatív és
Kulturális Iparban dolgozó szabadúszók és kezdő vállalkozások számára”
elnevezésű képzési program része, amely az Európai Unió által az Erasmus+ 20182021 finanszírozási program részeként támogatott „CreatINNES – stratégiai
partnerség az innováció és az üzleti készségek fejlesztése érdekében a kulturális
és kreatív iparágakban” elnevezésű projekt keretében került kifejlesztésre.
Vállalkozói képzési programunk a következő 8 modult tartalmazza:
• 1. modul: Mi a Design Thinking?
• 2. modul: E-kereskedelem jól csinálva
• 3. modul: Vizuális márkaépítés
• 4. modul: A növekedés meghekkelése
• 5. modul: Brainstorming és reklámozási technikák
• 6. modul: Problémamegoldás és kritikai gondolkodás
• 7. modul: Hogyan állítsunk elő vonzó közösségi média tartalmakat?
• 8. modul: Koncepciófejlesztés
A modulok szerzője a CreatINNES öt országból (Bulgária, Észak-Macedónia,
Franciaország, Magyarország és Németország) származó üzletfejlesztőkből és kreatív
ipari szereplőkből álló nemzetközi csapata.
További információt a projekt honlapján talál: www.creatinnes.eu.

24

