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A Gyűjtemény a “Szervezeti innováció elősegítése” – FLOURISH 

(2018-1-BG01-KA202-048014 számú), Erasmus+ Program 

finanszírozásával megvalósuló projekt keretében került kidolgozásra. A 

FLOURISH célja a szervezeti innováció alkalmazásának támogatása az 

európai KKV-k körében egy holisztikus innovációs coaching módszertan 

kifejlesztése, tesztelése és megvalósítása által, többszintű – egyéni, 

csoportos és szervezeti – megközelítést alkalmazva. Az innováció az 

Európa 2020 stratégia központi eleme, mivel kulcsfontosságú az üzleti 

növekedés, a munkahelyek teremtése és a gazdasági növekedés területein. 

A Gyűjtemény, a projekt 4. szellemi termékének részeként, 

különböző iparágakban működő, különböző méretű és korú KKV-k 

bizonyítottan jó szervezeti innovációs gyakorlatait mutatja be. Az 5 országból 

származó 6 FLOURISH partner kutatómunka és strukturált interjúk során 

gyűjtötte össze a sikeres KKV-k jógyakorlatait. 

“Egy jógyakorlat nem csupán egy gyakorlat, ami jó, hanem egy 

gyakorlat, ami bizonyítottan jól működik és jó eredményeket ér el, emiatt 

példaként szolgálhat. Egy sikeres módszer, amit teszteltek és validáltak, 

tágabb értelemben, amit már alkalmaztak és érdemes másokkal megosztani, 

hogy ezáltal több ember tudja alkalmazni.” (Forrás: ENSZ Élelmezésügyi és 

Mezőgazdasági Szervezete). 

Tapasztalatok és kutatások alapján, a jógyakorlatok bizonyítottan 

fenntartható hatással bírnak a szervezet teljesítményére vonatkozóan és 

különböző kontextusokba emelhetők át. A jógyakorlat lehet egy egyedi 

módszer, vagy akár egy teljes program vagy beavatkozás. Így a céljaik 

elérésében sikeresnek bizonyult gyakorlatok, fenntartható eredményeket 

érnek el, és más szervezetek is használhatják vagy alkalmazhatják őket. 

 

BEVEZETÉS 
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A Gyűjtemény célja, hogy inspirálja és támogassa az európai KKV-

kat abban, hogyan hajtsák végre a szervezeti innovációkat. A dokumentált 

jógyakorlatok kész, gyakorlat-vezérelt, nem mindennapi megoldásokat 

biztosítanak a KKV-knak, melyet azok saját üzleti környezetükben 

alkalmazhatnak. Más szervezetek által levont tanulságok áttekintésével a 

KKV-k alkalmazottai és menedzserei saját gyakorlataikat nagyobb 

magabiztossággal tudják végrehajtani, mely javítja a teljesítményüket. 

 

További források a projekt honlapján találhatók:  

http://flourishproject.eu/. 

Jelmagyarázat:  
 

 Jógyakorlat Litvániából 

 Jógyakorlat Magyarországról 

 Jógyakorlat Portugáliából 

 Jógyakorlat Bulgáriából 

 Jógyakorlat Lengyelországból 

 

http://www.flourishproject.eu/
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1. Jógyakorlat: A 4 napos munkahét 

javítja a munka és a magánélet  

egyensúlyát 

A cég rövid 
leírása 

A Sailracer a Kaunas Tudományos és Technológiai Parkban 
található. A vállalat tableteket fejleszt vitorlás versenyekhez 
készült alkalmazásokkal. Célja egy innovatív informatikai 
termék fejlesztése innovatív csapat és projektmenedzsment 
módszerek alkalmazásával. A SailRacer applikáció 
kiszámolja a tökéletes indulást és taktikai manővereket a 
verseny alatt az áram, szél, útvonal és sarkköri adatok 
alapján. 

A vállalat weboldala: https://www.sailracer.net 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A Sailracer-nek szembe kellett nézni azzal a problémával, 
hogy a kisgyerekes alkalmazottak és a családok nehezen 
tudták összeegyeztetni a munkát és a családi életet. Mivel 
sok családi és gyermekekhez kapcsolódó probléma merült fel 
a munkaidő alatt, különféle személyes problémák zavarták a 
munkahelyen elvégzendő feladatokat, ez pedig negatív 
hatással volt a munkavállalók termelékenységére. A vállalat 
vezérigazgatója úgy döntött, hogy új munkahét modellt 
alkalmaz a munka és a magánélet egyensúly problémájának 
megoldására. A 4 napos munkahetet úgy alakították ki, hogy 
a munkavállalók hatékonyabban dolgozzanak a 
munkahelyükön és a családi ügyek ne zavarják őket. A cél az 
volt, hogy találjanak egy módszert, ami arra sarkallja a 
dolgozókat, hogy motiváltabbak és elkötelezettebbek 
legyenek. 

 
 

MUNKAHELY ÚJRASZERVEZÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ INNOVÁCIÓK 

http://www.sailracer.net/
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Tervezett 
tevékenységek 

Szerveztek egy találkozót, hogy megtalálják azt a módszert, 
ami lehetővé teszi a vállalat dolgozóinak a munka és 
magánélet egyensúly problémáinak megoldását. A 
vezérigazgató a 4 napos munkahét alkalmazásáról döntött, 
ami csökkentené a hivatalos munkaidőt, ezáltal hozzájárulva 
a munkavállalók nagyobb munkahatékonyságához a 
hátralévő munkaidőben. A módszert a következőként 
alkalmazták: a munkavállalók 5 nap helyett 4-et dolgoztak, de 
naponta egy órával többet, ez lehetőséget adott a vállalatnak, 
hogy differenciáltan allokálja a munkaidőt, 4 napra 
szétosztva. A cél az volt, hogy 3 napos hétvégét 
biztosítsanak a dolgozóknak, ezáltal több idejük van pihenni 
és többet lehetnek együtt a családjukkal. Ez ösztönzi őket 
arra, hogy jóval hatékonyabbak legyenek, amikor 
visszatérnek dolgozni. 

Elért eredmények A 4 napos munkahét alkalmazásának eredményei 
megtérültek. Jelentős javulás volt a munka területén. A 
munkavállalók most kevesebb időt töltenek azzal, hogy  
kollégáikkal nem hatékony beszélgetéseket folytatnak, 
többnyire inkább a munkával kapcsolatos beszélgetésekre 
helyezik a hangsúlyt. Tudva, hogy a munkahetük rövidebb, a 
dolgozók jobban koncentrálnak a munka eredményeire, 
próbálják gyorsabban és hatékonyabban végezni a 
munkájukat. 

A munkavállalók elmondták, hogy úgy érzik, jobban értékeli 
őket a vállalat, főként az, akinek kisgyerek van és akinek 
szüksége volt egy extra szabadnapra. A dolgozók kevesebb 
időt töltenek a személyes ügyeikkel is (hosszú órák az irodán 
kívül) a munkanap alatt. Tudják, hogy a vezérigazgató 
nagyon sokra becsüli őket és ezért megpróbálják az idejüket 
a munkára szánni. A munkahatékonyság jelentősen megnőtt. 
A közvetlen környezet drámaian megváltozott azáltal, hogy a 
munkavállalók úgy érzik értékelik és tisztelik őket. 
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Hasznos tippek/ 
tanulságok 

Döntő fontosságú, hogy a cég vezetősége megértette 
mennyire fontos a dolgozóknak nyújtott lehetőség a munka és 
a magánélet összeegyeztetésére. A 4 napos hét hatására az 
alkalmazottak boldogabbak és elkötelezettebbek. A 3 napos 
hétvége biztosította a dolgozóknak a szükséges pihenést és 
a családjukkal töltött időt, hogy motiváltabban és új 
kihívásokra készen térjenek vissza a munkában. 
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2. Jógyakorlat: Jobb munka- 

folyamat a belső felülvizsgálat  

eredményeként 

A cég rövid 
leírása 

A Mystic Nails Kft. egy dél-magyarországi kis- és 
középvállalkozás. Fő profilja a professzionális műköröm 
kozmetikumok gyártása. A családi vállalkozás 2 fővel kezdte 
meg működését, amely napjainkra már 30 főre emelkedett. 

A cég világszerte már több, mint 25 országban van jelen 
nemzetközi disztribútorainak köszönhetően, amelyek száma 
intenzíven növekszik. 

Számos díjat is megnyert már a Mystic Nails Kft. mint például 
a Kereskedelemért Díjat 2020-ban, valamint a kiváló brandek 
díját, a MagyarBrands díjat is. 

A vállalat weboldala: https://webshop.mysticnails.hu/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A COVID-19 hatásaként az online megrendelések száma 
400%-kal emelkedett. Kétséges volt, hogy ez a hatás 
mennyire bizonyul majd tartósnak és meddig tart majd. 

A probléma, amellyel a vállalkozásnak szembe kellett néznie, 
hogy nem volt elég munkatárs ahhoz, hogy a vásárlók 
megnövekedett igényeinek eleget tegyenek. Nem tudták 
pontosan, hogy megéri-e új munkatársakat toborozniuk, ha 
majd pár hónap után el kell őket küldeniük, miután visszaesik 
a vásárlók igénye az előző szintre. 

A rendeléseket fogadó online áruház rendszerét frissíteni 
kellett. A munkatársaknak minden rendelésről készíteniük 
kellett egy excel fájlt, mert az online áruház és a belső 
rendszer nem volt összekötve egymással. Az emberi 
hibafaktor erőteljes volt ebben a manuális 
rendelésfeldolgozási időszakban. 

Észrevették, hogy a rendelésfeldolgozás logisztikája nem 
működött hatékonyan a raktárban. Mivel a rendelési lista nem 
volt összhangban a raktárban elrendezésével, a 
munkatársaknak számos alkalommal kellett körbejárniuk a 
raktárban a rendelésben szereplő termékek kiválasztásához. 
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Tervezett 
tevékenységek 

A helyzet kezelésének érdekében a cég ügyvezetője és az IT 
szakértő egy egész munkanapot a raktárban töltött az 
alkalmazott folyamat megfigyelésével. Belső érdekeltekként, 
habár ugyan általában nem vesznek részt az adott 
munkafolyamatban, képesek voltak belső felülvizsgálatot 
végrehajtani. 

Az online áruházat frissítették és összekötötték a belső 
rendszerrel, így a fontos adatokat átemelésre kerülnek. Az 
online bolt fejlesztése részben az IT szakértő munkája volt, 
illetve egy külső szakértőt is segítségül hívtak. Ezenkívül a 
vállalat felvette a kapcsolatot egy másik helyi céggel, amely 
hatalmas tapasztalattal rendelkezik jelentős mennyiségű 
online megrendelés kezelésében. A vállalat lehetőségeket 
keresett arra, hogy tanuljon másoktól, akiknek nagyobb 
tapasztalatuk van ezen a téren. 

A raktárhelyiségen belüli logisztikát átalakították, így most a 
bejövő megrendelések listája összhangban van a 

raktárhelyiség kialakításával. Így a munkatársak most már a 

raktárban egy egyenes vonalat bejárva összegyűjthetik az 
egyes megrendelések tételeit. 

Elért eredmények A belső átalakítás eredményeként a folyamatokat a 
digitalizáció és az okos megoldások segítségével 
fejlesztették. 

A hatékonysági adatokat tekintve a napi rendelésfeldolgozás 
30%-kal nőtt, amely a frissített online áruház és az átalakított 
raktári logisztikának köszönhető. A munkatársak időt és 
energiát takaríthatnak meg. 

Az elmúlt néhány hónapban világossá vált, hogy az online 
megrendelések számában történt változás stabilizálódott, így 
a vezetés az új alkalmazottak toborzása mellett döntött. 
Habár a technikai fejlesztések eredményeképpen nem kellett 
annyi munkavállalót alkalmazni, amelyet az új helyzet előtt 
szükségesnek éreztek. 

2020 júniusára a cég elérte a tavalyi évi bevételeinek szintjét, 
amely bizonyítja, hogy a vállalkozás sikeresen megoldotta a 
Covid-19 világjárvány kihívásait. 
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Hasznos tippek/ 
tanulságok 

 Ne várjon addig, amíg a vészhelyzet bekövetkezik. Keresse 
a lehetőseket a folyamatos hatékonyság fejlesztésekre, 
hogy ezek rendszeresek legyenek, és illessze be a 
vállalkozás munkájába.  

 A munkatársak bevonása kulcsfontosságú. Néha még egy 
bennfentes is tudja külső szemlélőként nézni az adott 
helyzetet, ha nincs bevonva a felülvizsgált folyamatokba. 

 A vállalatirányítási információs rendszer igen hasznos lehet 
még a kisvállalkozások esetében is. Egy naprakész, írott 
dokumentum jelentős segítséget nyújthat a vállalkozás 
munkája során. 
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3. Jógyakorlat: Sikeres szerkezet-  

átalakítás a COVID-19 válság 

leküzdése érdekében 

A cég rövid 
leírása 

A Tertúlia Algarvia-t 2013-ban alapították, hogy 
népszerűsítsék az Algarve régió gasztronómiáját, történelmét 
és hagyományait. A vállalat Faro történelmi központjában 
kínál hagyományos ételeket, főzőműsorokat, kulináris és 
kézműves workshopokat, kiállításokat és egyéb élményeket, 
valamint vendéglátóipari szolgáltatásokat, foglalkozásokat és 
főzési bemutatókat szervez. Ezenkívül regionális, nemzeti és 
nemzetközi szervezetekkel együttműködve valósít meg a 
regionális gasztronómiához, a mediterrán diétához és a 
vállalkozói szellemhez kapcsolódó projekteket. 

A vállalat weboldala: https://www.tertulia-algarvia.pt/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A COVID-19 válság miatt a turisták számos Algarve régiótól 
elpártoltak, beleértve a vállalat által biztosított területeket is, 
ezzel több, mint 60% -kal csökkentve üzleti tevékenységét. 
Emiatt a vállalat üzleti modelljének drasztikus átszervezésére 
volt szükség a működés fenntartása érdekében. Számos 
tevékenységet (pl. marketing és kommunikáció, pénzügy, 
projektmenedzsment) kiszerveztek vagy a menedzsment 
csapat vállalta el. Az állandó munkaköröket megszüntették, a 
vezetői pozíciókat csökkentették. A szolgáltatás minőségének 
veszélyeztetése nélkül a szervezet további csökkentése nem 
volt lehetséges, csupán a létesítményekben alkalmazott 
változtatások mellett. 

Tervezett 
tevékenységek 

Külső vállalatok vettek részt a szerkezetátalakításban, amely 
a következő tevékenységeket foglalta magában: 
 Az európai finanszírozású projekteket kiszervezték, így a 

tőke folyamatosan áramlott, és nem csak akkor, amikor az 
állami hivatalok fizetni tudtak; 

 A szerkezetátalakításhoz szükség volt a terasz napfénytől 
való védelmére, függőleges kert kialakítására és a 
városházával való megállapodás megkötésére; 

 A többi emelet meghatározott funkciókat kapott (pl. 
workshop helszín, bár, borház, grill); 

 Ételszállítási szolgáltatást szerveztek a vállalatok számára; 

http://www.tertulia-algarvia.pt/
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  Döntés született arról, hogy a vállalatnak inkább az 
időszakos alkalmazottakra, mint az állandó személyzetre 
kell támaszkodnia; 

 Az éttermet a földszintre kellett helyezni, amihez több 
helyre volt szükség; 

Elért eredmények Az állandó költségek 40%-kal csökkentek, pozitív 
eredményekkel augusztusban és szeptemberben. Az 
eredmények nem fedezték a júniusi és júliusi veszteségeket 
(például a júniusi eredmények a 2019-es eredmények 10%-át 
tették ki), de a személyi állomány további csökkentésére nem 
volt lehetőség. 

Hasznos tippek/ 
tanulságok 

 A jövőbeni üzleti modell előrejelzésekben számolni kell a 
járvány típusú helyzetekkel. Már nem elég elemezni a 
múltat és a környezeti változásokat, és azokat a jelenlegi 
viszonyokhoz igazítani. 

 A jövőben az emberek sokkal óvatosabbak lesznek 
(például a közelmúltban felszolgált kávészünetben az 
emberek féltek enni bármit is, bár az ingyenes volt). 

 Alkalmi munkavállalói listát kell létrehozni, mivel 
csökkenteni kell az állandó alkalmazottak számát, és a 
többlet személyzetre való igény még kiszámíthatatlanabbá 
válik. 
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4. Jógyakorlat: A távmunkások  

elkötelezettségének fenntartása 

A cég rövid 
leírása 

A 2007-ben alapított Ubiwhere az okos városok, 
telekommunikáció, a jövő internete és az új technológiák 
területén használatos szoftveralapú megoldások kutatására, 
fejlesztésére és innovációjára szakosodott. A vállalkozás 
csapata a cég sikerének egyik pillére, akik készen állnak 
szembenézni a piac legnagyobb kihívásaival. 

Az Ubiwhere elkötelezett szándéka, hogy megváltoztassa a 
világot, és ezért hoz létre, tervez és fejleszt olyan 
megoldásokat, amelynek célja az emberek életének 
tökéletesítése. 

A vállalat weboldala: https://www.ubiwhere.com/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

Az Ubiwhere leginkább a vállalati kultúrájáról, a kollégák 
közötti laza stílusú kommunikációjáról, a flexibilis 
hierarchiájáról és a barátságos, együttműködő és produktív 
környezetéről ismert. 

Az Ubiwhere hisz abban, hogy az elkötelezettség az 
innováció és a folyamatos fejlesztés kulcsa. A vállalkozás jól 
tudja, hogy az elkötelezett munkatársak tevékenysége 
túlmutat a szerepükön és együttműködnek más részlegek 
vagy területek tagjaival, kreatívabbak és azon dolgoznak, 
hogy fejlesszék a szervezet külföldi pozícióját. 

Ez az együttműködés könnyedén megvalósítható a szemtől 
szembeni munka modellben, habár az Ubiwhere mindig is 
támogatta a távmunkát, amely a személyes és a szakmai élet 
egyensúlyát igyekszik fenntartani. A Covid-19 világjárvány 
felbukkanásával a cég csapatának teljesen át kellett térni a 
távmunkára. A vállalkozás szerette volna fenntartani a 
csapatoknál a korábbi elkötelezettségi szintet. 

http://www.ubiwhere.com/
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Tervezett 
tevékenységek 

A probléma megoldására a vállalkozás számos 
tevékenységet dolgozott ki a kulturális adaptáció érdekében. 

Közösségi tevékenységek 

 15 perces kávézás – egy 15 perces (videó)hívás minden 
reggel, ahova a cég munkatársai becsatlakozhatnak és 
elmondhatják a reggeli közös kávézás közben, hogy 
hogyan töltötték a szabadidejüket vagy, hogy mit tanultak a 
közelmúltban 

 Nyújtás – kétszer egy héten bárki csatlakozhatott a 
nyújtáshoz, amely az izomzat és a csontok 
rendellenességeit előzi meg és enyhíti a stresszt 

Kommunikációs stratégia 

 COVID-19 bejelentések - a vállalati kommunikáció 
rendszeres továbbítása több csatornán keresztül. 

Nyílt visszajelzés 

 Elismerési program – a heti “Ubi-Kudos” bevezetése, ahol a 
munkatársakat visszajelzések adására biztatják, és 
elismerhetik a kollégáik erőfeszítéseit 

 Változás-felmérés – havi kérdőívek készítése, amely abban 
segít, hogy a szervezet megértse a munkavállalók 
véleményét arról, ami éppen zajlik, valós és gyakorlati 
visszajelzést adva. 

Innovációprogram 

 Ötletgenerálás – egy sikeres ötletgenerálási és 
ötletmegragadási program végrehajtása, akár belső 
fejlesztésekre, akár új termékekre (vagy meglévő termékek 
fejlesztésére) vonatkozóan. 

Csapatgyakorlatok 

 Napi találkozók, visszatekintők, vélemények – néhány 
csapattalálkozó standardizálása. Ezek a találkozók a 
vállalati kultúra központi elemét jelentik, lehetővé teszik, 
hogy mindenki úgy érezze, hogy része a folyamatnak és 
megoszthatja a tapasztalatát egy nagyobb csapattal, akik 
különböző tudással és szakértelemmel rendelkeznek. 
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Elért eredmények A végrehajtott tevékenységek sikerének mérésére az 
Ubiwhere a következő mérésrendszert használta: 

eNPS (Employee Net Promoter Score=Munkavállalói nettó 
támogató pontszám) pont - eNPS a legboldogabb és a 
legkevésbé boldog munkatárs különbségét mutatja meg, 
amelyet a következőképp számíthatunk ki: nettó támogató 
pontszám = A támogatók %-ából kivonjuk elégedetlenek %-
át. A 9 vagy 10 pontot adókat támogatóknak hívják – ők azok 
az emberek, akik pártolják a céget mások előtt. A 0-6 közötti 
pontokat adók a becsmérlők, mivel ők leginkább negatívan 
nyilatkoznak a cégről. Az Ubiwhere 36 pontot kapott, amely 
nagyon pozitív eredménynek számít. A legjobb támogató 
címkék a következők voltak: atmoszféra (érzés), emberek a 
munkában, kultúra, növekedés (személyes, szakmai, 
kommunikáció) 

Egy másik felmérésben a munkatársak 56%-a érezte magát 
értékesnek, és a 48%-uk meglehetősen elkötelezett a cég 
iránt. Több mint 50 hozzájárulás érkezett az ötletfejlesztési 
interjúk során. 

Az Ubiwhere észrevette, hogy a kommunikációs 
folyamatokban és áramlásokban pozitív szervezeti átalakítás 
ment végbe. Sőt a gyakorlatok standardizálása a csapatok 
interperszonális kapcsolatait szorosabbá tette. A vezetésnek 
lett ideje a munkavállalók meghalltatására, megvitathatták az 
ötleteiket és jelentős támogatást kaphattak a feladataikhoz. 

A szinkron kommunikáció most sokkal közvetlenebb, az 
emberek egyforma “távolságra” vannak egymástól, és annak 
az embernek az elérése, akivel beszélniük kell gyorsabb lett. 
Ezzel együtt az aszinkron kommunikáció elengedhetetlenné 
vált a sokkal több dokumentációval együtt, hogy követhessék 
az irányelveket, valamint nagyobb szigorúságra volt szükség 
a találkozók előtti napirend meghatározásában. 
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Hasznos tippek/ 
tanulságok 

 A kommunikáció alapvető – kommunikáljon rendszeresen 
és figyeljen oda a munkavállalói problémáira; 

 Alapvető fontosságú, hogy különböző embereket vonjunk 
be az innovációs terv meghatározásába és a kísérleti 
tesztekbe; 

 Néhány hatékony kezdeményezés jobb, mint az ezer 
kezdeményezésért való erőltetett küzdelem – minden 
kezdeményezésnél fel kell mérni, hogy mennyi időt, 
energiát és mentális teret vesz igénybe a bevont 
embereknél; 

 Az innovációnak mindig igazodnia kell a vállalati kultúrához, 
egyébként hosszú távon nem lesz fenntartható. 

 A legnagyobb lecke, amit a vállalkozás ebből a 
tesztgyakorlatból megtanult, az az, hogy a legnagyobb 
támogatók az elkötelezett emberek, nem pedig a közösségi 
média posztok. 
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5. Jógyakorlat: Egy több helyszínen 

dolgozó csapat sikeres irányítása 

A cég rövid 
leírása 

A LUGGit egy olyan mobilalkalmazáson keresztül működő 
platform (elérhető iOS-en és Android-on is), amely lehetővé 
teszi, hogy az utazók valós időben kérhessenek egy sofőrt, 
aki begyűjti a poggyászukat, megőrzi és elszállítja azt a 
szükséges időben a megfelelő helyre.  

A portugál társaságot 2019-ben különböző szakterületeken 
dolgozó 4 alapítótag hozta létre: Ricardo Figueiredo, Diogo 
Correia, João Pedrosa és Hugo Fonseca, akik elsőként 
oldották meg hatékonyan a valós idejű poggyász begyűjtés 
és kiszállítás problémáját. 

Website of the company: https://luggit.app/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A LUGGit megosztott bevételi modellje kihívást jelentett a 
vállalat számára, hogy mindenki munkáját és menetrendjét 
összeegyeztesse. A LUGGit egyes műveleti elemei 
Lisszabonban és Portóban vannak, míg a műszaki fejlesztő 
csapat az Aveiro-ban található telephelyen dolgozik. Nem 
könnyű feladat összetartani a csapatot. Bár a LUGGit egy 
technológiai startup, a fizikai összetartás és a folyamatos 
fejlődés mindig is azok közé a célok közé tartozott, amelyeket 
fenn akartak tartani, és a digitalizálás miatt sem szerettek 
volna elhanyagolni. A társadalmi összetevő, és a különböző 
csapattagok közötti szoros kapcsolat különbözteti meg a 
céget a többitől. 

Tervezett 
tevékenységek 

A csapat tagjaival, és a sofőrökkel fókuszcsoportos 
beszélgetést tartottak, annak érdekében, hogy megvitassák, 
hogy lenne célszerű szervezni és irányítani a mindennapi 
munkát a hatékonyság érdekében. 

Ennek során számos megoldást elfogadtak: 

 Az operatív csapat Aveiróba került, és kéthetente minden 
város sofőrjét meglátogatják; 

 A fejlesztők számára engedélyezték, hogy saját maguk 
ütemezzék a munkájukat; 

 Olyan tervet vezettek be, mely egyensúlyt teremt a 
távmunka és az irodai jelenlét között; 

 A munkahetet négy és fél munkanapra csökkentették; 
 A péntek délutánokra csapatépítő foglalkozásokat vezettek 

be. 
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Elért eredmények A javasolt megoldások könnyen megvalósíthatónak 
bizonyultak, mivel a tervezési és döntéshozatali folyamatban 
résztvevő csapattól származtak az ötletek.  A csapat 
érdeklődést és örömöt mutatott az elfogadott új megoldások 
iránt, miután egyensúlyba került a távmunka jelentette 
kényelem, és az irodában lévő fizikai jelenlét.  Ezenfelül nem 
befolyásolta a munkát a LUGGit sofőrök távoli koordinációja 
sem: a koordinátoroknak és a sofőröknek nem kellett 
ugyanabban a városban lenniük. 

Hasznos tippek/ 
tanulságok 

 A csapatnak nem kell mindennap együtt lennie az irodában 
a hét minden napján a hatékony munka érdekében; 

 Szabadság biztosítása és a konkrét célok kitűzése 
produktívabbá teszi a munkát; 

 A három napos irodai jelenlét és a 2 napos távmunka 
lehetősége “mindkét világ” számár a legjobbnak bizonyult 
annak érdekében, hogy mindenki motivált maradjon és a 
következő hét stratégiáját elrendezze; 

 Jól meghatározható munkafolyamatokra és módszerekre 
van szükség; 

 A péntek délelőttöt a heti munka összegzésére fordítják, 
délután pedig csapatépítőket tartanak, így a munkatársak 
úgy érzik, hogy 4 munkanapjuk van, egy pedig arra, hogy 
bemutassák az eredményeiket, és egy kis időt töltsenek el 
kollégáikkal. 
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6. Jógyakorlat: „Transzfer- 

menedzser” a gördülékeny  

tudásátadáshoz 

A cég rövid 
leírása 

Az Adopto egy 6 főt foglalkoztató cég, ami a kaunasi 
Tudományos és Technológiai Parkban működik. 

A vállalat több mint 8 éve tevékenykedik a mérnöki 
szektorban, targoncákhoz fejlesztenek és gyártanak 
kiegészítőket azzal a céllal, hogy biztonságosabb és 
hatékonyabb legyen a kezelő munkavégzése.  

A vállalat küldetése egyszerű: a kellő időben kiváló minőségű 
szolgáltatások nyújtása. A legjobb szolgáltatás érdekében 
minden projekt esetében figyelembe veszik a speciális 
igényeket. 

Website of the company: https://www.toplinelaser.com/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

Az Adopto-nál az új munkavállalókhoz kapcsolódóan 
jelentkeztek a problémák, az idősebb alkalmazottak 
vonakodva fogadták őket, és nem volt idő a betanításukra.  

Mivel a régóta ott dolgozók a napi rutinnal voltak elfoglalva 
(értékesítés, tervezés, az új projektek megvalósítása), az 
újonnan érkezők elveszettnek érezték magukat, és mindent 
maguknak kellett megtanulniuk. Jelentős kihívás elé állította a 
cég vezérigazgatóját, hogy megtalálja, hogyan motiválhatná 
az idősebb dolgozókat abban, hogy segítsék a szervezet 
újoncait.  

Miután a mérnöki szektorban a tudás átadása nagy 
jelentőséggel bír a hatékony munkavégzés érdekében, 
egyértelműen szükség volt a változtatásokra. A vezérigazgató 
úgy döntött, hogy új stratégiát alkalmaz a frissen belépett 
alkalmazottak támogatásáért, hogy ne maradjanak magukra a 
munkafolyamatok alapjainak megismerésekor.  
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Tervezett 
tevékenységek 

A vezérigazgató összehívta a magas beosztású 
alkalmazottakat, és ötletgyűjtő beszélgetést tartott azokról a 
tényezőkről, amelyek motivációt jelentenek számukra a 
hatékony munkavégzés folytatására, és közben még az 
újonnan érkezőket is támogatják. A találkozó alapján új 
motivációs rendszert terveztek.  

Az új motivációs rendszer alapelvei a következők voltak: 

 Amikor egy új dolgozó csatlakozik a céghez, egy bizonyos 
„tudástranszfer menedzser”-hez rendelik hozzá; 

 A „tudástranszfer menedzserek” maguk határozzák meg a 
képzés napirendjét az újonnan érkezők egyéni igényei 
alapján; 

 A „tudástranszfer menedzserek” minden hónapban jutalmat 
kapnak az új alkalmazottal töltött munkaóra alapján, és 
különféle díjak közül választhatnak: egy vagy két 
szabadnapot (attól függően, hogy hány órát töltöttek a 
betanítással); havi kupon az edzőterembe; vagy fizetésen 
felüli pótlék. 

A „tudástranszfer menedzsereket” a vezérigazgató minden 
hónapban jutalmazta, elismerve a tudásátadásban való 
részvételüket és a szervezetben végzett hatékony 
munkájukat. 

Elért eredmények A vezérigazgató észrevette, hogy az újonnan érkezőkkel 
szembeni hozzáállás megváltozott, és a tudásátadás 
mechanizmusa gördülékenyebbé vált. A felsővezetők 
motiváltabbá váltak: többet foglalkoztak az új munkavállalók 
problémáival, készségesen segítettek nekik. A szervezet új 
dolgozói azt érezték, hogy befogadták őket, és kevesebb 
hibát követtek el. A motiváció stratégia jól működőnek, és 
hatékonynak bizonyult. 
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Hasznos tippek/ 
tanulságok 

A vezérigazgató észrevette, hogy ezeknek az egyszerű 
módszereknek a használata kevesebb ellenérzést 
eredményezett az idősebb alkalmazottak részéről, és egy 
tanulási kultúra kialakulását is eredményezte.   

Az idősebb alkalmazottak lehetőséget kaptak arra, hogy 
„tudástranszfer-menedzserek” legyenek, ami megváltoztatta 
szemléletüket és hozzáállásukat az újonnan érkezőkkel 
szemben. 

A hatékony tudástranszfer nemcsak a munkafolyamatok 
leírását jelenti, hanem egy olyan kultúra megteremtését is, 
ahol az emberek könnyen megosztják tapasztalataikat és 
szakértelmüket. A tudástranszfer kritikus fontosságú minden 
vállalkozás sikere szempontjából, mert ha eredményesen 
végzik, növeli a szervezet hatékonyságát és 
termelékenységét. 
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7. Jógyakorlat: A Mindfulness 
(Tudatosság) módszer munkahelyi  
alkalmazása 

A cég rövid 
leírása 

Az Intellectus Nyelviskola egy 15 tagú társaság, amely a 
kaunasi Tudományos és Technológiai Park területén 
található. Az intézmény különböző szinteken és különféle 
szakterületeken kínál angol nyelvtanfolyamokat gyermekek, 
felnőttek és a helyi vállalkozások számára. A vállalat 
innovatív módszereket alkalmaz az angol nyelv oktatásában. 
Folyamatosan olyan új módszereket keresnek, amelyek 
javíthatják a dolgozók közötti együttműködést, és ezáltal a 
munka hatékonyságát. 

A vállalat weboldala: http://www.intellectus.lt/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A COVID-19 okozta 2020-as leállás után azzal szembesült a 
cég, hogy csökkent produktivitás, és a munkavállalók 
motivációja. A vállalat vezetőinek meg kellett találniuk, hogy 
mi a probléma fő oka. Az alkalmazottakkal folytatott 
megbeszélés után arra a következtetésre jutottak, hogy az 
alkalmazottak az otthon töltött idő alatt megszokták az 
egyénileg beosztott munkaidőt, és rutinokat. Nem volt olyan 
könnyű visszatérniük a korábbi 5 napos heti munkarendbe; a 
lezárást követő alkalmazkodási időszak stresszesnek és 
megterhelőnek bizonyult. A társaság vezérigazgatója 
találkozóra hívta az alkalmazottakat, hogy lehetséges 
megoldásokat találjanak.  A vezetői csapat csak együtt 
találhatta meg a módját, hogy az alkalmazottak nyugodtabbá, 
koncentráltabbá és lendületesebbé váljanak a munkahelyen. 
Ebben az időszakban égető szükség volt az 
alkalmazkodásra, és a stressz csökkentésére. 

ALKALMAZOTTAK KÉPZÉSÉHEZ 
KAPCSOLÓDÓ INNOVÁCIÓK 

http://www.flourishproject.eu/
http://www.intellectus.lt/
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Tervezett 
tevékenységek 

Miután visszatértek a COVID-19 miatti lezárásból, a stressz 
szintje észrevehetően magasabb volt a szervezetben. A 
vezérigazgató úgy döntött, hogy lépéseket tesz, és bevonja 
az összes alkalmazottat a legjobb megoldás megtalálása 
érdekében. Úgy döntöttek, hogy egy nagyon egyszerű és 
találó eszköz - a Mindfulness (Tudatosság) módszer – 
megfelelő lesz a stressz levezetésére, miközben a 
produktivitás is magas szinten marad.  

Az Mindfulness (Tudatosság) módszer a meditáció, a légzési 
gyakorlat és a jelen pillanatra fókuszálás technikájának 
kombinációja, amely lehetővé teszi az ember számára a 
stressz csökkentését és egyben az éberség fenntartását. A 
Mindfulness (Tudatosság) meditáció és az önmegfigyelés 
alkalmazása a munkahelyen biztosítja, hogy az ember 
gyorsabban megnyugodjon, az adott feladatra fókuszáljon, 
felismerje és feloldja a felmerülő külső és belső zavaró 
tényezőket.  

További részletek a Mindfulness (Tudatosság) módszerről itt 
találhatók:  

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_practice
_mindfulness_throughout_your_work_day 

A vállalat egy gyakorló szakembert alkalmazott, hogy 
megtanítsa a Mindfulness (Tudatosság) technikáját az 
alkalmazottaknak. Minden munkatárs és a vezérigazgató is 
részt vett a Mindfulness (Tudatosság) workshopon, annak 
érdekében, hogy elsajátítsák a stressz kezelésének új 
módját, és jobban alkalmazkodjanak a munkahelyi 
környezetről. 

 

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_practice_mindfulness_throughout_your_work_day
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_practice_mindfulness_throughout_your_work_day
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Elért eredmények A cég munkatársainak 2 napos workshopot tartott a 
Mindfulness (Tudatosság) módszerrel foglalkozó szakmai 
oktató. Ezt követően az alkalmazottak 3 hónapon át minden 
nap egyénileg gyakorolták az elsajátított módszert. Az 
irodában azt a szabályt alkalmazták, hogy a Mindfulness 
(Tudatosság) technikát legalább napi 10 percen át 
gyakorolják, hogy lássák milyen előnyökkel jár hosszabb 
távon. Az elért eredmények a következők voltak: 

 A vállalat belső mikroklímája jelentősen javult: az 
alkalmazottak motiváltabbak és elkötelezettebbek, 
nyugodtabbak és koncentráltabbak lettek; 

 A hatékonyság szempontjából: nőtt a produktivitás és a 
munkahely iránti elkötelezettség; 

 A Mindfulness (Tudatosság) gyakorlása beépült a cég 
mindennapi életébe, és a dolgozók magánéletébe is, ami 
így nagyon hatékonnyá tette a módszert. 

 Az újonnan elsajátított módszer jobban összhangba hozta a 
vállalat dolgozóit, és egyfajta csapatépítési technikaként is 
működött: ebéd után az irodai társalgóban közösen 
gyakorolták a Mindfulness (Tudatosság) technikáját, ami 
erősebb csapatszellemet eredményezett. 

Hasznos tippek/ 
tanulságok 

A Mindfulness (TudatossáG) módszer világossá tette a 
vezérigazgató számára, hogy mennyire fontos olyan 
alternatív módszerek bevezetése, amelyek lehetővé teszik a 
cég alkalmazottai számára, hogy kiegyensúlyozottabban és 
nyugodtabban érezzék magukat a munkahelyen, különösen 
akkor, ha egy stresszes és a változásokkal teli időszakhoz 
kell alkalmazkodni. Nagyon jó döntésnek bizonyult a 
vezérigazgató részéről, hogy nem csak a 
projektmenedzsment vagy az értékesítés fejlesztésére 
keresett megoldást, hanem egy széles körben alkalmazható 
módszert talált, amelyet az alkalmazottak elsajátíthatnak és 
gyakorolhatnak a személyes életükben is. A vezérigazgató 
hozzállása megmutatta, hogy a dolgozók pszichológiai 
állapota, és a cég mikroklímája mennyire fontos a vezetés 
számára. Emellett az alkalmazottak azt is értékelték, hogy a 
személyes életükben is tudják alkalmazni az elsajátított 
technikát. 
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8. jógyakorlat:  Az Agilis Scrum  

módszertan bevezetése a  

projektmenedzsmentben 

A cég rövid 
leírása 

A Piksinas IT egy fiatal, innovatív IT cég, ami mobil-, és 
webappilikációk, valamint weboldalak fejlesztésével 
foglalkozik. A vállalkozás olyan innovatív megoldásokat 
alkalmaz, melyek segítenek az IT projekteket agilisabbá és 
hatékonyabbá tenni. 

Website of the company: https://pixinn.lt/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A Piksinas IT azzal a problémával szembesült, hogy 
nehézséget jelent ellenőrizni, és befolyásolni a hatékonyságot 
a különböző IT projektek esetében. Minden projektben több 
fejlesztő is részt vesz, ezért kihívást jelent a munka 
elosztása, és az előrehaladás nyomon követése. Több IT 
projekt esetében is felmerült az a probléma, hogy nem voltak 
egyértelműen meghatározva a csapaton belül, hogy kinek mi 
a felelőssége. Szükséges volt meghatározni, hogy ki a 
projektvezető, és hogy ki dolgozik hatékonyan a projekten, 
illetve ki nem. Mindezen problémák megoldására szervezeti 
innovációt vezetett be a cég: a munkamódszerek 
átalakításához az Agilis Scrum módszertant választották. Az 
Agilis Scrum módszertana egy olyan hatékony 
projektmenedzsment módszer, ami többféle típusú projekt 
esetében is alkalmazható. A Scrum alapja az empirizmus, 
ami szerint a döntéshozatal alapja a tudás, a tudás pedig a 
tapasztalatokból szerezhető meg. A Scrum folyamatai 
átláthatóak – a tevékenység minden aspektusa egyértelmű, a 
munka előrehaladása nyomon követhető, és módosításokra 
is van lehetőség, ha szükséges. További részletek az Agilis 
Scrum módszertanról az alábbi linken elérhetőek: 

https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum 

http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum
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Tervezett 
tevékenységek 

A cégvezető megbeszélést tartott az IT projektmenedzsment 
hatékonyságával kapcsolatos problémákról bevonva a csapat 
minden tagját. A megbeszélés célja annak feltárása volt, hogy 
hogyan valósíthatóak meg hatékonyan az egyes projektek, és 
az IT projektek megvalósítása hogyan válhatna agilisabbá, 
gyorsabbá a minőség romlása nélkül. A cégvezető az Agilis 
Scrum módszertan mellett döntött, majd a módszertant be is 
mutatta a csapattagoknak. 

Megalakultak a különböző projektek Agilis Scrum csapatai: 

1. A szoftverfejlesztésért felelős szakemberekből 
2. A projekt minőségéért felelős termék tulajdonosból 

(csapatvezetőből) 
3. A scrum mesterből – akinek a feladata segíteni a 

csapatot (nyomon követni az előrehaladást, és hogy a 
scrum módszertana megfelelően van-e alkalmazva) 

Azért, hogy kialakuljon a rendszeresség, és ne alakuljanak ki 
kiszámíthatatlan helyzetek, szakaszosan került bevezetésre a 
Scrum munkamódszer. Ez a fokozatosság biztosította, hogy a 
tervezett munka még hatékonyabb legyen. 

Elért eredmények A csapat hatékonyabban kezdett dolgozni az IT projekteken, 
és nőtt a produktivitás is. 

A Piksinas IT Scrum módszertant használó csapata körében 
jobb volt az együttműködés, mivel közösen voltak felelősek 
az elkészült eredményekért. Elkezdtek többet kommunikálni a 
projekt részeredményei kapcsán is, és együtt tárgyalták meg 
a közösen megoldandó feladatokat. Könnyebben 
alkalmazkodtak a változásokhoz, reagálni tudtak a 
megváltozott projekt prioritásokra. Az egyes csapattagok 
hozzáadott munkája könnyebben számszerűsíthetővé vált, 
mivel az egyes csapattagok által elvégzett munka 
pontozással került kiszámításra. 

Az Agilis Scrum módszertan segített a csapatnak a 
költségvetés, és a tervezett kiadások pontosabb 
meghatározásában. 

A csapat beépítette a napi terméktesztelést a gyakorlatába, 
ami a fejlesztés szakaszában lehetővé tette, hogy hamarabb 
reagáljanak a felmerülő problémákra.  

Azáltal, hogy egy önmenedzselő csapat tagjai lettek a 
Piskinas IT munkatársai, lehetővé vált, hogy kreatívabbak, 
innovatívabbak, és jobban szervezettek legyenek. 

Az Agilis Scrum bizonyult a leghatékonyabb 
projektmenedzsment módszertannak, ami a szervezetnél 
eddig bevezetésre került. 

http://www.flourishproject.eu/
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Hasznos tippek/ 
tanulságok 

A Piksinas IT vezetője felismerte a projektmenedzsment 
módszertan bevezetésének szükségességét, megkönnyítve 
nagyszámú IT projektjük menedzselését. Mivel az Agilis 
Scrum módszertan nem csak IT projektekhez alkalmazható, 
így általános projektmenedzsment módszerként használják 
bevonva az egész csapatot. A módszer lehetővé teszi a 
projekt eredményeihez való mérhető hozzájárulás 
értékelését. A cég növelte a működési hatékonyságát: a 
projektben résztvevők jobban bevonásra kerültek az IT 
projektekbe, könnyebben el tudtak számolni az 
eredményeikkel a kollégáknak, és a termékfejlesztéshez való 
hozzájárulásért kapott bónuszok könnyebben 
összevonhatóvá váltak. 
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9. Jógyakorlat: Változás a  

hagyományos férfi munkákban 

A cég rövid 
leírása 

A Paprika Molnár Kft., amely eredetileg családi 
vállalkozásként indult, most jelenleg 8 alkalmazottal működik. 
A cég fő profilja a paprikaőrlemény gyártása, de ezen felül 
sok mással is foglalkoznak. Példaként a vállalkozás egy 
paprika múzeumot is üzemeltet, amely egy remek 
kezdeményezés a hagyomány megőrzésre. 

A vállalkozás paprikamalommal rendelkezik, ahol a helyi 
termelőktől érkező nyersanyagokat dolgozzák fel. A termékek 
között paprika pehely, fűszerkeverékek, ajándékok és 
magolaj is található. 

A vállalat weboldala: https://www.paprikamolnar.hu/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A fő probléma, hogy a cég nemrégiben szembesült a 
kompetens férfi munkaerő hiányával. Az ilyen munkások 
különböző okokból kifolyólag elhagyják a céget: nyugdíjba 
vonulnak, manapság népszerűbb iparágakban helyezkednek 
el vagy külföldre mennek. Az új generáció munkavállalói 
hiányoznak; a nők sokkal rugalmasabbak és szívesen 
vállalnak el még hagyományosan férfimunkát is. 

Ezért a hagyományosan férfiak által elvégzett munkákat és 
az ehhez kapcsolódó feladatokat nőknek kell végrehajtaniuk. 
Habár sok az olyan alfeladat, amely nagyobb kihívást jelent a 
női munkaerőnek, mint például nehéz zsákok emelése vagy 
súlyos gépek mozgatása. A termelő gépek kezelésére 
kiképzett nők ebben az iparágban nem voltak túl népszerűek. 

Egy másik fontos probléma, amelyet a cég azonosított, hogy 
az évek óta a vállalkozásnál dolgozó munkatársak 
elkényelmesednek, és nem képesek a kreatív gondolkodásra 
vagy alternatív megoldásokat keresni egy adott problémára. 

http://www.flourishproject.eu/
http://www.paprikamolnar.hu/
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Tervezett 
tevékenységek 

A problémák megoldásának érdekében a vállalkozás egy 
belső átszervezést és átképzést hajtott végre. Az ügyvezető a 
meglévő munkaerőből kiválasztotta azokat a hölgyeket, akik 
technikai érzékkel rendelkeznek és kiképezte őket a 
hagyományosan férfiak által végzett (jelenleg be nem töltött) 
pozíció alfeladatinak ellátására. A hölgyek nagyon jól 
dolgoztak, mivel már járatosak voltak ebben az iparágban, és 
rendelkeznek a szükséges alapismeretekkel, ráadásul az új 
tudást is könnyedén el tudják sajátítani. Az ő korábbi 
pozíciójukra új munkatársakat vettek fel. 

A második problémát illetően a vállalkozás megállapodást írt 
alá a helyi egyetemmel, és kialakított egy gyakornoki 
programot olyan hallgatók számára, akik a kötelező szakmai 
gyakorlatot itt töltenék. A hallgatók részt vesznek a 
mindennapi munkában és a termelésben, és felkérik őket az 
új kutatási eredmények megosztására. 

Elért eredmények A hagyományosan férfiak által végzett munkát, mint például 
gépek üzemeltetése, a tréning után a női munkaerő is 
sikeresen elvégezte. A kihívást jelentő feladatokat 
alfeladatokra bontották, amelyet a még fizikailag nem túl erős 
nők is el tudnak végezni. 

A specializálódással a gépkezelők általában többet keresnek 
a többi munkatárshoz képest. Ezért mivel a nők bizonyították, 
hogy jól dolgoznak gépkezelőként, a fizetésüket is 
megemelték. A szervezeti változás fő célja nem a spórolás 
volt, hanem a hatékonyság hosszú távú fenntartása. 

Az egyetemi hallgatók foglalkoztatása egy időre megoldotta a 
férfi munkaerő hiányát. Továbbá felfrissítette a meglévő 
személyzetet, új tudás és új gondolkodási módok 
bevezetésével. Egy mindkét fél számára nyertes helyzet 
alakult ki, mivel mindkét fél hasznos tudással és tapasztalattal 
gazdagodott az együttműködésnek köszönhetően. 
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Hasznos tippek/ 
tanulságok 

Több nőt kellene bátorítani arra, hogy jelentkezzenek a 
hagyományosan férfiak által végzett munkákra, jó példaként 
felhasználva más nők sikerét és tapasztalatát, akik átálltak 
ezekre a munkákra. 

Az egyetemekkel való együttműködés kölcsönösen előnyös 
lehet még a kisebb cégeknek is. Új tapasztalatot 
szerezhetnek a fiatalok újfajta gondolkodási módjának 
megismerésével, a munkaerőpiac új belépőinek pedig 
viszonzásként gyakorlati tudást nyújthatnak. 
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10. Jógyakorlat: Olyan kultúra  

létrehozása, ahol minden véleményt 

meghallgatnak 

A cég rövid 
leírása 

A Food Heaven étterem körülbelül 5 éve működik a 
gasztronómiai piacon Lengyelországban. Ez egy kis 
étteremlánc része, ahol gyors ételeket szolgálnak fel. Egy 
étteremnek körülbelül 10-12 állandó alkalmazottja van. A 
személyzet állandó, az étterem alapításának napjától kezdve 
szinte változatlan összetételű. 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A probléma, amellyel a vállalat szembesült, a személyzet 
tagjai közötti rossz kommunikáció volt. Az éttermi vezető 
sokáig nem vezető volt, hanem a személyzet része, és most 
a nemrégiben regionális vezetővé előléptetett menedzser 
helyére került. Az új pozícióban nehéz volt elkülöníteni a 
baráti és vezetői kapcsolatokat. A munkavállalói felmérések 
azt mutatták, hogy az általa alkalmazott vezetési stílus 
autokratikus formát öltött. 

Tervezett 
tevékenységek 

Az étterem alkalmazottai kommunikációs tréningen vettek 
részt, amelyet a vállalat külső kommunikációs trénere tartott. 
A képzés során az alkalmazottak ötleteket dolgoztak ki, 
hogyan járulhatnak hozzá az étterem kommunikációs 
stratégiájának fejlesztéséhez. Mivel kiderült, hogy a 
menedzser vezetési stílusa megnehezítette az alkalmazottak 
számára a véleményük kinyilvánítását, megállapodtak abban, 
hogy az étteremben lesz egy doboz, ahol az alkalmazottak 
felvethetik ötleteiket és információkat oszthatnak meg. 
Hetente egyszer, egy csoportos megbeszélésen, a dobozba 
dobott témákat megvitatják egy fórum keretében. 
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Elért eredmények Javult a kommunikáció minősége a szervezeten belül, és az 
ezt követő értékelési felmérések azt mutatták, hogy 
megváltozott a menedzser valamint az étterem általános 
kommunikációjának megítélése. Hasonló megoldásokat 
terveznek a lánc többi étterme esetében is. 

Hasznos tippek/ 
tanulságok 

Az étteremben megvalósított változások javították az 
egyének, az egész csapat, sőt az egész szervezet 
kommunikációs készségeit. Az ötletláda lett az alapja annak, 
hogy nyitott párbeszédet tudnak indítani a csoportos fórumon. 
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11. jógyakorlat: Kreatív játékok  

bevetése a vállalati problémák  

megoldására 

A cég rövid 
leírása 

ConfiStecH egy fiatal vállalkozás, mely egy aplikációval 
ötvözte a naptár szervezési és ütemezési képességeit az MI 
tartalmi ajánlásaival tökéletesen integrálva azt, az összes 
kommunikációs csatornával, így létrehozva egy személyi 
aszisztenst, aki megfogalmazza az üzeneteket, szervezi és 
központosítja a kommunikációt. A cég székhelye a kaunasi 
Tudományos és Technológiai Parkban van Litvániában és 5 
tanácsadót foglalkoztat. 

A vállalat weboldala: https://www.confistech.com 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

ConfiStecH-nek az üzleti problémamegoldás területén kellett 
szembesülnie alacsony hatékonysággal. Ha egy probléma 
felmerült például a projekt menedzsment, a HR, a cash flow, 
vagy az értékesítés stb. terén, csak nagyon küzdelmesen 
tudtak újszerű ötletekkel előállni a megoldás érdekében. 
Habár a csapat rendszeresen tartott ötletbörzéket, többnyire 
csak kevés új ötlet született, azok is igen hasonlóak voltak 
olyan korábbi javaslatokhoz, melyek működésképtelensége 
már bebizonyosodott. Ezen kívül nem minden alkalmazott 
vett részt egyformán a folyamatban. 

Ezért a vállalat vezérigazgatója egy új kreatív 
problémamegoldási módszert kívánt bevezetni a vállalat 
számára, amely támogatja a megszokottól eltérő 
gondolkodást. 

Tervezett 
tevékenységek 

A ConfiStecH-nél egy 2 napos tréningre került sor tanúsított 
coach segítségével, aki a kreatív problémamegoldáshoz 
vizuális kártyákat alkalmazott mint a DIXIT (https://www. 
trainers-toolbox.com/dixit-creativity-meets-storytelling) és 
a Points of You (https://www.points-of-you.com/SHOP/ 
The_Coaching_Game) A coach megtanította a 
csapattagoknak, hogyan használják a vizuális asszociációs 
kártyák módszerét a problémamegoldó ötletelések során. A 
vizuális elemek (képek, animációk, asszociációs metaforikus 
kártyák) használata segített a csapatnak kreatívabb 
megoldásokkal előállni, hiszen előhívta a tudatalattijukat és 
kreatív gondolkodásukat. Az asszociatív kártyák lehetővé 
tették a résztvevők számára, hogy elkerüljék a megszokott 
gondolatmeneteket, így beindítva a nem mindennapi 
gondolattársításokat. Ez pedig kreatívabb és szokatlanabb 
megoldásokat hozott, melyek sikeresnek bizonyulhatnak. 

http://www.confistech.com/
http://www/
http://www.points-of-you.com/SHOP/
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Elért eredmények A vállalat azonnal elkezdte használni a módszert, amint egy 
új probléma felmerült, és az ötletelés folyamata így sokkal 
kreatívabb és szórakoztatóbb lett. Amikor egy új problémával 
szembesültek, a csapattagok egy vagy több vizuális kártyát 
véletlenszerű ingerként alkalmaztak további ötletek 
generálásához. Minden alkalmazottnak húznia kellett egy 
kártyát, és elgondolkoznia azon, hogy ez hogyan 
kapcsolódhat az adott problémához, vagy annak 
megoldásához. A játékszerű megközelítés növelte az 
alkalmazottak motivációját az értekezleteken való részvételre. 
Minden csapattagot meghallgattak és hozzájárulásukat, 
ötleteiket értékelték. 

Hasznos tippek/ 
tanulságok 

ConfiStecH vezérigazgatója arra lett figyelmes, hogy a kreatív 
kártyajátékok használata növelte a megbeszéléseik 
hatékonyságát és a vállalat mindennapi üzleti problémáinak 
változatosabb megoldásához vezetett. Az eset tanulsága az 
volt, hogy a kreativitás és a történetmesélő játékok 
nagyszerűen alkalmazhatóak az üzleti problémák megoldása 
és az ötletgenerálás során. 
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12. Jógyakorlat: Művészet, mint  

érték a jövő számára 

A cég rövid 
leírása 

A CPS - Centro Português de Serigrafia (Portugál Nyomda 
Központ) egy kulturális vállalkozás, ami 1985-ben alakult 
azzal a céllal, hogy kortárs portugál, és külföldi művészek 
képzőművészeti nyomatait szerkessze és népszerűsítse.  A 
cég szitanyomatokat, metszeteket, litográfiákat, fotókat és 
digitális művészeti alkotásokat készít a saját stúdiójában, 
elsősorban a havi díjas előfizető tagjaik számára. 

A nagy portugál mesterekkel, és a legújabb fiatal 
művészekkel is foglalkozó CPS eklektikus és tanításon 
alapuló modellt követ, és több mint 3000 művészi nyomatból 
álló, egyedülálló kollekcióval rendelkezik, mintegy 600 
portugál és külföldi művésztől. 

A vállalat weboldala: https://www.cps.pt/Default/pt/ 
Homepage 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A COVID-19 járvány azonnali és jelentős hatással volt a 
művészeti és kulturális örökség ágazatára. A globális 
egészségügyi válság és az ebből eredő bizonytalanság, 
kiszámíthatatlanság mélyen érintette a szervezetek 
működését, valamint az egyéneket az egész ágazatban. 

Minden nehézség ellenére a CPS létrejöttének 35. 
évfordulójára a szervezetnek valamilyen méltó és a piaci 
hatás szermpontjából fontos eseményt kellett szerveznie. Egy 
olyan rendezvényt kellett megszervezni, mely hatással bír és 
növelheti a vállalat hírnevét. Minderre kis költségvetés állt 
rendelkezésre, és a jelenlegi – a művészetet jelentősen érintő 
– válság sem könnyítette a helyzetet. Korábban 
megállapodást kötöttek a Nemzeti Könyvtárral arról, hogy 
minden kiadásból egy mintát biztosítanak, ezzel is 
hozzájárulva a kulturális örökséghez. 

MARKETINGHEZ ÉS MÁRKAÉRTÉKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ INNOVÁCIÓK 

http://www.cps.pt/Default/pt/
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Tervezett 
tevékenységek 

Egyeztetve a technikusokkal és más munkatársakkal, a 
szerződött művészekkel és a Nemzeti Könyvtárral a 
menedzsment végül úgy döntött, hogy egy öt szobából és egy 
extra térből álló kiállítást szerveznek a Nemzeti Könyvtárban: 

1. terem - „Továbbadás” - A CPS teljes fennállása során 
létrejött művészeti örökség, amelyet a fiatalabb művészek 
megismerhetnek 

2. terem - „Képzelet” - tisztelgés Cruzeiro Seixas előtt, a híres 
festőművész december 2-án lesz 100 éves, és születési évét 
(1920) más, ugyanabban az évben született híres művészek 
képeivel illusztrálják (Amalía Fado énekes és Alícia Alonso, 
prima balerina). 

3. terem - „Kapcsolat” - A munkatársaknak a művészekkel 
kapcsolatos gondolatainak szentelt tér, ahol egy üveg ötszög 
szimbolizálja a kezet (a művészek és a technikusok kezét). 

4. terem - „Önmegerősítés” - A művészek hírnevének építése 
az 1980-as évek óta. 

5. terem - „Alkotás” - A CPS-hez jobban kötődő alkotások, 
ahol eredeti fa és fém (metszetek), kő (litográfiák) és linóleum 
(szitanyomatok) alkotások vannak kiállítva. 

Extra terek - Az összes együttműködő képe, és hogy mennyi 
időt töltöttek az alkotás létrehozásával (szemben a bevétel 
számszerűsítésével). 

Elért eredmények A gyenge médiavisszhang ellenére a kiállítás számos 
elismerő visszajelzést kapott a művészektől és a közönségtől, 
akik kiemelték a kiállítás jelentőségét a grafikus művészet 
méltóságának visszaállításában, dicsérték a részletek 
gazdagságát, a termek dizájnját, és a didaktikai 
megközelítést. A kiállítás a "papír" értékét képviselte a 
művészet virtuális ábrázolásával szemben. A kiállításon 
szereplő műalkotásokat értékként kell megőrizni a jövő 
számára. 

http://www.flourishproject.eu/
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Hasznos tippek/ 
tanulságok 

 Számos marketingstratégiát alkalmazhattak volna, de a 
vállalat a Jó és Jobb mellett döntött, egyértelműen egy 
etikai megközelítés irányába haladva, a művészeket és a 
munkatársakat a vállalat érdekei elé helyezve azáltal, hogy 
extra értéket érdemelhetnek ki. Az aktuális helyzettől 
függetlenül, a vállalatoknak mindig a jóra és még jobbra kell 
törekedniük. 

 A kiállításban résztvevő művészek láthatták, hogy műveiket 
értékelik. 

 A munkatársak büszkék lehettek a hozzájuk tartozó művek 
kiállítására. 
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13. Jógyakorlat: Megtalálni a  

rugalmas munkavégzés  

egyensúlyát 

A cég rövid 
leírása 

Az Estúdio 8 egy táncprojekt, amely egy olyan táncközösség 
létrehozására összpontosít, amely szorosan kötődik a 
zenéhez és a kultúrához. A fő tevékenységek táncórák, 
táncbemutatók, táncos társasági események, kulturális 
események szervezése és DJ tevékenység. 

A vállalat weboldala: https://www.estudio8escola.com/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

Az alábbi problémákkal nézett szembe az iskola: 
 Túl nagy felelősség a túl alacsony bevételhez képest egy 

olyan iskolábanahol a maximális tanári létszám 16 fő volt; 
 A 2008-as portugáliai válság hatására csökkent az 

emberek jövedelme, és csak a nagyobb táncos projektekre 
volt igény; 

 Pénzhiány, mely gátolja egy olyan központi fekvésű 
helyszín bérlését, ahol magasabb jövedelemmel 
rendelkező diákok élnek; 

 A nagy projektek irányításában szerzett tapasztalat hiánya, 
nagyobb hangsúly fektetése a művészeti és pedagógiai 
területekre, kevésbé az üzleti perspektívára. 

A beavatkozás célja a helyhez kötött studió bezárása, a 
rugalmasabb, szabadúszóbb szemlélet alkalmazása, a sok 
tanárral való együttműködés csökkentése és a saját 
tevékenységekre való összpontosítás volt. A konkrét 
célkitűzések a következők voltak: 
 Nagyobb hangsúly a saját márkára való összpontosításra, 

mint a táncosokra és tanárokra; 
 Más intézmények előnyeinek és közönségének 

felhasználása együttműködési tevékenységek révén; 
 A város nagyobb területének lefedése, és az emberek 

elérhetőbb helyeken való elérése; 
 A munka szervezésének rugalmasabbá tétele annak 

érdekében, hogy a jövőbeli változások könnyebbé váljanak. 
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Tervezett 
tevékenységek 

 Több embert bevonni egy személyes márka 
kiterjesztésével. 

 Társadalmi tevékenységek létrehozása a közösség 
számára, amelyek mobilabbak és rugalmasabbak lehetnek. 

 A tánc zenei és kulturális aspektusával való szorosabb 
kapcsolat megteremtése, a pedagógiai és társadalmi 
kapcsolatok kiszélesítése. 

 Befektetés több előadás létrehozására, DJ tevékenységbe 
és azok nyilvánosságra hozatalába, ami a szervezet 
számára értéket teremtene és további bevételt generálna. 

 A figyelmet a saját fő tevékenységek kulturális 
szempontjára kell összpontosítani, nem pedig más 
tanárokra és táncokra. 

Elért eredmények  Az Estúdio 8 egy személyes védjegy, mely széleskörűen 
ismertté vált, és kiegészítette az iskola márkáját. Az 
Estúdio 8 sikeresen alapozta meg a márkáját Lisszabon 
nagyvárosi térsége más részein is. 

 Az Estúdio 8 több meghívást kapott a fontos 
táncrendezvények bemutatóira és workshopjaira. 

 Az Estúdio 8 lehetőséget kapott arra, hogy más portugál és 
nemzetközi helyekre is elvigye munkásságát. 

 Az osztályok megszervezésének helyszínbéli 
rugalmassága és az állandó költségek hiánya lehetővé tette 
az iskola számára, hogy stabilabb és kiszámíthatóbb 
jövedelemmel rendelkezzen, kisebb kockázat mellett.  

 Az Estúdio 8-nak több ideje jutott saját művészi és 
pedagógiai tevékenységére, ami gyorsabb tanulási és 
fejlődési folyamatot eredményezett. 

 Az Estúdio 8 márka a közösségre és tanulóira 
összpontosított, ami a résztvevők nagyobb autonómiájához 
vezetett, akik most jobban magukének érzik a stúdió 
értékeit. 

 
 
 



www.flourishproject.eu 

43 

 

 

 
 

Hasznos tippek/ 
tanulságok 

Küzdje le változástól való félelmét - az Estúdio 8 sok 
tapasztalatot gyűjtött a beruházás során, annak ellenére, 
hogy némi pénzt és energiát veszítettek. Amikor eljött a 
távozás ideje, az Estúdio 8 mögötti első ötletek nagyon 
óvatosnak tűntek és nem voltak túl hatékonyak. A szervezet 
attól tartott, hogy elveszíti minden tanulóját, és félt a 
láthatóság elvesztésétől. A valóságban a hallgatók végül 
lemorzsolódtak, de a márka továbbra is erős maradt, és a 
stúdió - 7 évvel a rendszer átalakítását követően -még mindig 
kihasználja ezt. 

A projektek / beruházások körültekintőbb kiválasztása - Az 
Estúdio 8 jobban megválogatja mely projektekbe ruház be, 
megtanult kivárni, félúton találkozva másokkal, hogy 
összefogva, közösen viseljék a terheket. 
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14. Jógyakorlat: “Blagichka – zero 

 waste (zéró hulladék)” – az első 

 bolgár hulladékmentes étterem 

A cég rövid 
leírása 

“Blagichka – zero waste (zéró hulladék)” az első bolgár 
hulladékmentes étterem, mely hátrányos helyzetű fiatalokat 
alkalmaz helyi alapanyagokból készülő fogásaik 
elkészítéséhez és felszolgálásához. Az étterem egyesíti az 
ételek iránti rajongást, a jövő generációjába vetett hitet, az 
egészséges fogásokkal és a hulladékmentes törekvéssel. 
Blazhka Dimitrova, alapító-tulajdonos számára “társadalmi 
válalkozásként működni azt a szabadságot jelenti, hogy azt 
teheted, amiben hiszel, amiért tenni akarsz, aminek értelmét 
látod és amivel hozzájárulhatsz a társadalom és a világ 
problémáinak a megoldásához.”  

Az étterem 2019-ben nyitott, korábban catering 
vállalkozásként működtek (“Blagichka – A jó ügyet támogató 
konyha” néven) ugyanezzel a misszóval. Blagichka 
éttermében széles választékban megtalálhatóak a vegán és 
vegetáriánus ételek, például lepények, ropogtatnivalók, 
bruschetta; bolgár hússal készült fogások és olyan édes 
kísértések, mint a muffin, torta, teasütemények, pohárkrémek 
vagy a brownie. 

Kapcsolat - Blagichka Zero Waste (zéró hulladék): 
Website: www.blagichka.com 
Facebook: https://www.facebook.com/blagichkacooks/ 
Instagram: https://www.instagram.com/blagichkacooks/ 
Blagichka - Burgers and Fries (hamburgerező): 
https://www.facebook.com/blagichkaburgersandfries/ 

 

http://www.blagichka.com/
http://www.facebook.com/blagichkacooks/
http://www.instagram.com/blagichkacooks/
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A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

Dimitrova kisasszonynak a “Blagichka – A jó ügyet támogató 
konyha” indításakor még irodai munkája volt és esténként 
főzött. Egy ponton a családja azt mondta neki, hogy hagyja 
abba mindennapi munkáját és szentelje magát a főzésnek, ez 
volt az a fajta támogatás, amelyre szüksége volt, hogy teljes 
mértékben elkötelezze magát üzleti ötlete mellett. Az első 
termékek, amelyeket forgalomba hozott, a muffinok voltak. 

Közben egyre erősödött benne a szándék, hogy felelős 
emberként a természetet tisztelve, a bolygónk erőforrásait 
megbecsülve, a hétköznapokban a lehető legkevesebb 
hulladékot termelve tevékenykedjen. 

Az előtte álló kihívás tehát az volt, hogy ezt a zero-waste (zéró 
hulladék) szemléletet és a főzés iránti szenvedélyét egyesítse 
az éttermében. Az újító szándék révén a “Blagichka – A jó 
ügyet támogató konyha” hamarosan átalakult Bulgária első 
hulladékmentes éttermévé. 

Tervezett 
tevékenységek 

A beavatkozás az étterem minden folyamatának és 
szokásának folyamatos megfigyelésével és részletes 
elemzésével kezdődött. Dimitrova kisasszony elkezdett oktató 
anyagokat olvasni a “zéró hulladék” témájáról, valamint hogy 
milyen különböző alternatívákat lehet használni a hulladékot 
generáló árucikkek helyettesítésére. A megszerzett új tudást 
Dimitrova kisasszony megosztotta a személyzetével, 
megtanítva őket hogyan csökkentsék a hulladék generálást. 
Egy átgondolt önreflexió után a változás a kis, napi 
tevékenységekkel kezdődött, mint a műanyag tasakok 
használatának csökkentése azáltal, hogy saját textil táskáját 
vitte magával a zöldségeshez.  

Azért, hogy a fejlődés szervezeti szinten is megjelenjen, és 
ne maradjon személyes szinten, Dimitrova kisasszony 5 
alapelvet vezett be, melyeket minden alkalmazottnak követni 
kellett: 
 hagyj fel azzal, ami nem szükséges;  
 csökkentsd a fogyasztást;  
 válassz többször-használatos eszközöket;  
 válaszd külön, ami újrahasznosítható;  
 komposztálj. 

Ezen kívül a cég olyan beszállítókkal kezdett dolgozni, akik 
az alapanyagokat csomagolásmentesen – műanyag nélkül 
tudták biztosítani. A házhoz-szállításokhoz pedig olyan saját 
dobozokat és tányérokat használnak, melyeket a vásárlóik 
aztán visszajuttatnak hozzájuk. 
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Elért eredmények Az akciónak köszönhetően az étterem működése 99%-ban 
hulladékmentes; a keletkező szemetet szelektíven gyűjtik 
konténerekbe és újrahasznosítják. Ezen kívül az étteremnek 
van egy saját komposztálója is, amiben a szerves 
maradékok, zsebkendő darabok némi faforgáccsal és 
szárazvirággal együtt friss termőfölddé válhatnak új növények 
számára. 

2020 elején Blagichka egy második hulladékmentes egységet 
is nyitott Szófiában – “Blagichka Hamburgerezője”. Itt jelenleg 
3 siket alkalmazott dolgozik. Egyikük egyben a hely vezetője. 

Hasznos tippek/ 
tanulságok 

 A meghozott döntés mellett való kitartás, bármilyen nehéz 
is annak megvalósítása, garantálja a szervezet hosszú távú 
változását. 

 A változás iránti törekvés származhat a menedzsmenttől, 
de ahhoz, hogy a szervezeti kultúra szintjén is megjelenjen, 
megfelelően kommunikálni kell az alkalmazottak felé, le kell 
fordítani egyszerű és világos elvekre, utasításokra, hogy 
mindenki követhesse őket. 

 A vállalati küldetés és jövőkép gazdagítása társadalmilag is 
jelentős elhatározással növeli az elvégzett munka által 
érzett elégedettséget. 
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15. Jógyakorlat:  

Értékesítési elégedettség 

A cég rövid 
leírása 

A Collar cég 20 éve működik a lengyel piacon. A vállalkozás 
férfi ruházat – főként férfi ingek - varrásával és 
nagykereskedelmével foglalkozik. Vásárlói főként férfi ruházat 
kiskereskedelmével foglalkozó boltok. A cég saját varrodákkal 
rendelkezik Lengyelországban és Kínában. 
Lengyelországban kb. 30 alkalmazottat foglalkoztat. 

A vállalat weboldala: https://collar.pl/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A vállalkozás nem az ún. “fast-fashion” termékeket, hanem 
minőségi termékeket gyárt. A termelés egy része 
Lengyelországban folyik. A cég a helyi munkaerő 
foglalkoztatására és hazai beszerzésű anyagok 
felhasználására törekszik, de az egyre növekvő termelési 
költségek szükségessé teszik több és olcsóbb áruk Kínából 
történő beszerzését. A vállalkozás hosszú ideje küzd az 
alábbi nehézségekkel: 
 a nagykereskedő vásárlók minőségi termékek iránti 

keresletének csökkenése és érdeklődésének 
áthelyeződése az olcsó kínai import ruházat iránt; 

 értékesítés általános hanyatlása; 
 ügyfélkapcsolatok stagnálása (szakmai gyakorlatok 

megszűnése, új kapcsolatok hiánya); 
 az ingek gyártásához szükséges növekvő munkaerő- és 

nyersanyag költséggel egyidejű értékesítés csökkenés; 
 jelentős raktári többlet; 
 felismerhetetlen márka; 
 a varrodai munka alacsony hatékonysága; 
 létszámleépítés veszélye. 

Tervezett 
tevékenységek 

A cég tulajdonosa elhatározta egy nagy- és 
kiskereskedelemmel foglalkozó webáruház létrehozását. 
Felkérte az együttműködésre nyitott kollégákat az online 
áruház közös létrehozására és működtetésére. Külsős 
szakértők létrehozták a webáruházat és a munkatársaknak 
képzést tartottak annak használatáról. Az interneten történő 
megjelenésnek köszönhetően a vállalkozás új kis- és 
nagykereskedelmi ügyfeleket szerzett. A márka 
ismertségének maximalizálása érdekében megtervezték az 
internetes marketing kommunikációs tevékenységeket, 
beleértve a közösségi médiában való megjelenést is. 
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Elért eredmények A végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően, az elbocsátás 
veszélyének kitett munkavállalók egy része továbbra is 
alkalmazásban maradhatott az online áruházat kiszolgáló 
alkalmazottként. A szervezet egy teljesen új piacon jelent 
meg, nevezetesen az online értékesítési piacon, amely 
hozzájárult egy új ügyfélcsoport megszerzéséhez, s ezáltal az 
értékesítés, valamint a Collar.pl márka elismertségének 
növekedéséhez. 

Hasznos tippek/ 
tanulságok 

Az változtatások hatással voltak a társaság fejlődésére és az 
alkalmazottak körében új kompetenciák kialakítására. 
Csökkent a csőd és az elbocsátások veszélye. Figyelembe 
véve az online értékesítési piac által kínált lehetőségeket, a 
megtett intézkedések hosszú távú perspektívát jelenthetnek a 
szervezet fejlődésében. 
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16. Jógyakorlat: Marketinghez és a  

közösségi média felületeken 

történő kommunikációhoz 

kapcsolódó innováció 

A cég rövid 
leírása 

Az iDenfy egy 4 éve működő, 11 szakértőt alkalmazó start-up, 
mely Litvániában a Kaunas Tudomány és Technológia 
Parkban található. Az iDenfy egy online identitáshitelesítő 
vállalat, mely a távoli felhasználókat segíti az onboarding 
folyamatokban, a kockázatkezelésben és a KYC/AML 
megfeleltetésben. A technológiai start-up egy humán identitás 
felismerő mesterséges intelligencia alapú szoftvert hozott létre. 
A vállalat valós idejű személyazonosság hitelesítéshez, 
személyazonosság-ellenőrzéshez, arcfelismerésre, életben lét 
érzékelésre és AML megfeleltetésre alkalmas eszközöket és 
szolgáltatásokat kínál.  

A vállalat weboldala: https://www.idenfy.com 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

Amikor a vállalat kifejlesztette az “iDenfy” szoftver terméket, 
első marketingeszközként azt a honlapjukon kezdték el 
reklámozni. Az értékesítési osztály csak a honlapon keresztül 
kommunikált, azonban észrevették, hogy így nem igazán 
jutnak el a vevőkhöz. Nem sokkal később a csapat ráeszmélt, 
hogy a termék és a márka szélesebb körű láthatóságának 
elérése érdekében kreatívabbnak kell lenni a közösségi 
médiában. Megértették, hogy ha érdekesek és láthatóak 
Instagramon, Facebookon és LinkedInen, az jelentősen 
növelheti a sikerüket. Azonban meg kellett találniuk a módját, 
hogyan érjék el az aktív vevői elköteleződést a közösségi 
média felületeken megosztott tartalmakon keresztül. 
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Tervezett 
tevékenységek 

Annak érdekében, hogy kezeljék a vállalat és a márka 
alacsony láthatóságának problémáját, a vállalat vezetői külső 
szakértőket alkalmaztak marketing és kommunikációs vezetői 
pozíciókban. 

A marketing és kommunikációs szakértők létrehozták a 
vállalat Facebook oldalát, és elindítottak több rovatot, mint az 
iDenfy podcast, iDenfy tippek és trükkök és iDenfy tanácsok, 
amelyek elkötelezetté tették a vevőket a vállalat tartalmai és 
termékei iránt.   

A vállalatnál bevezetett innováció teljesen megváltoztatta a 
csapat marketingstratégiáját. A különböző rovatokban 
megjelenő érdekes tartalom olyan potenciális vevőket hozott 
magával, akik olvassák és hallgatják a különböző 
podcastokat és cikkeket. Mint kiderült, ez sokkal inkább 
elkötelezetté teszi őket, mint a direkt hirdetések. A 
podcastokban például a start-up pitch-ek összeállítására 
vonatkozó tippeket és hasznos üzleti tanácsokat stb. is 
hallhatnak. 

Elért eredmények Az új és megnyerőbb marketingtartalom eredményeként a 
vállalat értékesítése 400 %-kal nőtt. Az érdekes tartalmaknak 
köszönhetően a cég egy megújult márkaarculattal gyorsabb 
növekedést produkál. Ehhez hozzájárulnak a márkát 
bemutató képek, podcastok és az „iDenfy üzleti tippek és 
trükkök”. Megújult az „iDenfy” márka: egy „csendes és 
észrevehetetlen” márkából „önmagáért beszélő és látható” 
márkává vált. Ez az innovatív marketing és kommunikációs 
módszer nagyban hozzájárul a vállalat sikerességéhez. 
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Hasznos tippek/ 
tanulságok 

Egy egyszerű honlappal ellentétben a közösségi média 
lehetőséget teremt a márka- és terméktudatosság 
létrehozására, közösségépítésre és annak informálására 
(miért szükséges a termék, milyen problémát old meg, egyéb 
a termékhez kapcsolódó témák stb.). Amikor a közösségi 
médiában a kommunikáció vitálisabb és trendibb – a vevők 
követőkké válnak és jobban elköteleződnek a tartalom, 
valamint maga a márka iránt.  

Önmagában az, hogy egy termék nagyon jó, nem elég, hogy 
elérjük a végső felhasználókat. Elengedhetetlen a sikerhez 
egy hatékony és egyedi marketingstratégia. 
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17. Jógyakorlat:  

A munkakörülmények fejlesztése 

A cég rövid 
leírása 

FRUSOAL egy citrusfélék értékesítésével foglalkozó 
disztribútor Algarve-ben, amely integrált gazdálkodási 
rendszerrel rendelkezik és a megfelelő szolgáltatásokat 
nyújtja a gyártó tagoknak.  

Az 1980-as években alapították, több mint 35.000 tonna 
citrusfélét termel 1.500 hektáron. A termelésének 75%-át 
termeli a hazai piacra, míg 25%-ot exportra. A jelenlegi krízis 
alatt növekedett a vállalkozás, 140 állandó munkatárs 
dolgozik jelenleg a cégnél, és az szüretkor, szükséglet 
függvényében további munkatársakat is felvesz. 

A vállalat weboldala: https://www.frusoal.pt/ frusoal/?lang=en 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A cég alapítása óta a vállalkozás kiemelten kezeli a gépeket, 
parkolókat, általános berendezéseket, amelyek biztosítják a 
produktivitás és a szolgáltatás minőségének magas szintjét. 
Időközben az adminisztratív szolgáltatási munkatársak 
továbbra is fém konténerekben dolgoztak rossz 
munkakörülmények mellett, ezzel nem megfelelő képet 
mutatva a potenciális látogatóknak. Most, hogy a vállalkozás 
egy szilárd pozícióra tett szert a piacon, észrevették, hogy a 
cég jelentős előnyöket szerezhet létesítményekbe való 
befektetésekkel. A menedzsment úgy vélte, hogy egy ilyen 
sikeres vállalat ellentmondásos képet mutat az ügyfeleinek az 
ilyen rossz munkakörülményekkel. Ezért a FRUSOAL a 
vállalat körülményeinek innovációját tűzte ki célul olyan 
munka- és szociális létesítményekbe történő beruházások 
révén, amelyek javítják a vállalkozás imázsát, a 
termelékenységet és a munkával való elégedettséget.  

Ráadásul nem volt elegendő hely az alkalmazottak számára, 
mivel a vállalat gyorsan növekedett és új szolgáltatásokkal 
bővült, és a munkavállalók gyakran panaszkodtak a 
mesterséges megvilágításban végzett munkára. 

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉHEZ 
KAPCSOLÓDÓ INNOVÁCIÓK 
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Tervezett 
tevékenységek 

A rendelkezésre álló területre tekintettel egy építészeti és 
építőipari céggel vették fel a kapcsolatot a tervek 
elkészítéséhez. A vállalkozás a vezetéssel és a 
munkatársakkal is folytatott interjúkat annak érdekében, hogy 
meghatározza a szükségleteket és azok kielégítésének 
módját a meglévő költségkereten belül maradva (eleinte 
300.000 euró). Miután a tervezetet és az építőanyagokat 
jóváhagyták, extra munkákat adtak hozzá, ami megemelte a 
költségeket közel fél millió euróra. Három hónappal később, 
számos szolgáltatás már az új létesítményekbe tudott 
költözni, és most, az építkezés kezdete után öt hónappal, az 
összes adminisztratív szolgáltatás az új irodába került át. A 
munka folytatódik a cég közösségi terei (pl. étkező, tusolók, 
bár), a laborok és a vállalkozás számítógépes szerverei 
kapcsán 

Elért eredmények A munkatársak és az ügyfelek csodálatosnak tartják az új 
létesítményeket, és a munkások folyamatosan dicsérik a jobb 
munkakörülményeket, amelyeket kiegészítenek azzal, hogy 
mennyire büszkék a felújított munkakörnyezetükre. 

Hasznos tippek/ 
tanulságok 

A legfontosabb tanulság, amit a vállalkozás levont ebből, az 
az, hogy a létesítmények adminisztratív javítását nem szabad 
végrehajtani addig, amíg az operatív működés a lehető 
legjobb szintet nem érte el. 

A második, hogy a tervezést egy olyan cégnek kell kezelnie, 
amely képes arra, hogy a felhasználók érdeklődésének és 
ízlésének megfelelően végezze azt el. 

A harmadik, hogy az új létesítményeknek biztosítaniuk kell a 
jó körülményeket, amelyekből minden munkatárs profitálhat, 
nem csak az adminisztratív személyzet. 
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18. Jógyakorlat: Teljes körű  

minőségirányítás (TQM) bevezetése 

a szemészeti lencsék gyártásában 

A cég rövid 
leírása 

A DIO Kft.-t 1997-ben alapították a bulgáriai Plovdivban, a 
cég fő üzleti tevékenysége szemészeti lencsék laboratóriumi 
gyártása. A vállalat termékportfóliója dioptriás és napvédő 
lencsékből; fém és műanyag szemüvegkeretekből; 
napszemüvegekből és vényköteles szemüvegekből áll. A DIO 
által gyártott korrekciós szemészeti lencséket a vállalat saját 
„BG Italy Lens” márkaneve alatt több, mint 400 optikában 
értékesítik Bulgária területén. A vállalat világhírű márkák 
vényköteles kereteinek és napszemüvegeinek hivatalos 
képviselője, forgalmazója az országban. A DIO Kft. saját 
adminisztratív és gyártási bázissal rendelkezik Plovdivban, 
valamint 4 irodája van más bolgár városokban. 

A vállalat weboldala: http://diobg.com 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A vállalati beavatkozás célja az erőforrás-hatékonyság 
növelése volt, melynek eléréséhez a teljes körű 
minőségirányításon (TQM) alapuló folyamat-innovációt 
vezettek be a szemészeti lencsék gyártásának területén. 

Az általános cél elérése érdekében a vállalat több specifikus 
célt tűzött ki: 

 Növelni az erőforrás-hatékonyságot a termelésben olyan 
eszközök beszerzésével, amelyek csökkentik a 
nyersanyagok és a segédanyagok felhasználását, és 
javítják a hulladékgazdálkodás hatékonyságát; 

 Megteremteni a papír és karton csomagolási hulladék 
újrafeldolgozásához szükséges feltételeket; 

 Csökkenteni a termeléshez felhasznált vízmennyiséget. 

A cég mérnöki és műszaki tanácsadási szolgáltatásokat is 
igénybe vett a projekt megvalósítása során. 
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Tervezett 
tevékenységek 

A DIO Kft. ahhoz, hogy a gyártási folyamataiban bevezesse 
az új teljeskörű minőségirányítást, három kiegészítő eszközt 
vásárolt meg és üzemelt be: 

 Az optikai minőségellenőrzéshez szükséges felszerelés 
 Papírhoz és kartonhoz használható bálázógép 
 Ipari rendszer szűrő vízpumpákkal az organikus 

szemüvegek előállításához  

Az új gépek mindegyike közvetlenül a vállalat valós 
szükségleteinek kielégítéséhez szükséges. Az eszközök 
beüzemelését követően a gépkezelők speciális képzésen 
vettek részt, hogy megtanulják hogyan használhatók 
leghatékonyabban az új gépek. 

Elért eredmények Az új rendszer bevezetésével elért eredmények a 
következőképpen foglalhatók össze:  

 Csúcstechnológiás, erőforrás-hatékony eszközök kerültek 
beszerzésre; 

 Kísérleti technológiát szereztek be Bulgáriában a 
szemlencsék gyártásának teljes körű 
minőségirányításához; 

 Megnövekedett a termelési kapacitás; 
 A lencsék gyártásához felhasznált alapanyagok 

mennyisége átlagosan több mint 13%-al csökkent; 
 Több mint 10%-kal csökkent a veszélyes vegyi anyagok 

felhasználása; 
 Javult a keletkezett hulladék kezelésének hatékonysága; 
 A vállalat a lencsék gyártásához kapcsolódó vízfogyasztás 

32%-os csökkenéséről számolt be. 

A vállalat általános eredménye az ésszerűbb erőforrás-
felhasználás volt, ami hozzájárul a környezetvédelemhez, 
valamint az erőforrás-hatékonysághoz és a termékek 
minőségének javulásához is. 
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Hasznos tippek/ 
tanulságok 

 A technológiai innováció pozitív hatással van a szervezeti 
innovációra a vállalatnál és ez fordítva is igaz. 

 Minden szervezeti folyamat fejlesztése pozitív hatást 
gyakorol az összes kapcsolódó folyamatra - a „dominó-
effektus” érvényesül. Mikor különböző alternatív fejlesztési 
lehetőség közül kell választani, akkor figyelembe kell venni 
az összes kapcsolódó folyamat kumulatív javítását, és nem 
csak a megcélzott folyamatét. 

 A teljes körű minőségirányítás bevezetése megváltoztatja a 
minőségről alkotott elképzelést a szervezeten belül, a 
minőséghez való hozzáállás átalakul, a hibák nullára 
csökkentése válik elsődleges céllá. 
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19. Jógyakorlat: Erőforrás- 

hatékonyság növelése az Ipar 4.0-án 

alapuló innovatív folyamat  

megvalósításával 

A cég rövid 
leírása 

A MIK-BG Kft. egy bolgár vállalat, amelyet 2003-ban 
alapítottak Rusze városában, Bulgáriában. A cég női ruhák 
gyártására specializálódott (ingek, blúzok, szoknyák, ruhák és 
egyenruhák). A MIK-BG Kft. helyi és nemzetközi 
ügynökségekkel dolgozik, illetve világhírű divatipari 
márkákkal, mint például: CAROLL, Kenzo, Guess, Chanel, 
Diplodocus, SANDRO, Cacharel, Vanessa Bruni, Madame a 
Paris, Tara Jarmon, Maison Kitsune és még sokan mások. A 
társaság ügyfelei között vannak éttermek és pizzériák, 
gyorsétteremláncok, utazási irodák, repülőterek és kórházak 
is.  
A vállalat weboldala: https://mikltd.eu/en/home/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A divat- és ruhaipar rendkívül munkaigényes és nagyon 
kompetitív. Az új technológiai lehetőségek fejlesztése és az 
Ipar 4.0-ba történő beruházások elősegítik az átmenetet a 
hagyományos üzemek és az intelligens gyárak között, és 
segítenek a vállalati versenyelőny megszerzésében. A piaci 
versenyképesség fenntartása érdekében a cég vezetése 
folyamatosan elemzi a vállalat tevékenységeit és megpróbálja 
meghatározni a fejlesztendő területeket. 

A vállalat egyik legutóbbi fejlesztésének célja az volt, hogy 
növelje a MIK-BG Kft. erőforrás-hatékonyságát új 
gyakorlatok, rendszerek és gyártási modellek bevezetésével, 
amelyek a későbbiekben hozzájárulhatnak a vállalkozás 
környezetbarátabb működéséhez. 

A projekt pontos céljai a következők voltak: 
 felhasznált nyersanyagok mennyiségének csökkentése 

termelési egységenként; 
 hatékony hulladékkezelés a munkafolyamatok 

automatizálásával és digitalizálásával; 
 a termelési költségek optimalizálása és a vállalkozás 

fenntartható versenyképességének növelése. 

A projektet a vezetőség által azonosított számos probléma 
miatt indították el, nevezetesen: túlzott szintű nyersanyag-
felhasználás, a gyártási folyamat során keletkező nagy 
mennyiségű hulladék, sok manuális folyamat, amelyek 
alacsonyabb termelékenységet és a végtermékek egyenetlen 
minőségét eredményezték, nem megfelelő kapcsolat a 
gyártóberendezések között, személyzeti túlóra. 
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Tervezett 
tevékenységek 

A vállalat teljes erőforrás-hatékonysági ellenőrzéssel kezdte a 
projektet, amelyet egy külső képesített szakértő végzett. Az 
audit információkat szolgáltatott az erőforrások éves 
felhasználásáról, és röviden leírta a várható eredményeket, 
amelyeket akkor lehet elérni, ha bizonyos gépeket 
korszerűbbekre cserélnek. Illetve becsléseket adott az 
alternatív berendezésekkel megtakarítható erőforrások 
mértékéről. 

Az ajánlások alapján a vállalat nyilvános pályázatokat 
hirdetett, és megvásárolta a javasolt berendezést és szoftvert 
(Ipar 4.0-án alapuló integrált automatikus vágórendszert) és a 
4D technológiájú ruházati modellek tervezéséhez szükséges 
szoftvert. Az új szoftver és az integrált vágórendszer jelentős 
szerepet játszott az alapanyag felhasználás és a 
hulladéktermelés csökkentésében. Az integrált vágásvezérlő 
rendszerrel a vállalat megkezdte a gyártás digitalizálását, 
amely hét modult tartalmaz (digitálisan összekapcsolva): 
szövetszóró gép, szövetszóró asztal, szövetrakodó gép, 
automatikus címkéző gép, vágó robot, vágás optimalizáló 
szoftver és beolvasztó gép. Az automatikus vágórendszer 
teljes mértékben kompatibilis a 4D ruhamodellek gyártására 
szolgáló új speciális szoftverrel is. 

A termelési folyamat pozitív változásainak népszerűsítésére a 
vállalat két rendezvényt szervezett, és cikksorozatot tett 
közzé a hagyományos és a digitális médiában. 
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Elért eredmények A projekt megvalósításával a MIK-BG számos pozitív 
eredményt ért el: 
 Költséghatékonyság 19% -os növekedése a 2016-os évhez 

képest; 
 Alapanyag felhasználás csökkentése ruhadarabonként 

16,7% -kal; 
 Az új berendezéssel a vállalat megduplázta termelését, évi 

33.700-ról 70.000 ruhadarabra. 

Az új berendezés lehetővé tette a vállalat számára, hogy 
automatizálja és digitalizálja a munkafolyamatok egy részét a 
4D technológiájú ruházati modellek létrehozására szolgáló 
speciális szoftver segítségével. A vállalat rövidebb határidőn 
belül több, összetettebb termék és modell gyártását 
kezdhette meg. Az Ipar 4.0 bevezetése jelentősen javította a 
vállalat imázsát az európai piacon, ami új ügyfelekhez, 
vállalkozókhoz és partneri kapcsolatokhoz vezetett. 

Bár a projekt jelentős beruházásokat igényelt a társaság 
részéről, a megtakarítások és a megnövekedett bevételek 
lehetővé tették a beruházás kevesebb, mint 2 év alatt történő 
megtérülését. A MIK-BG Kft. vezetése motivált és nyitott más 
innovatív projektekbe történő befektetésre a termelési ciklus 
javítása érdekében. 

Hasznos tippek/ 
tanulságok 

 Külső szakértő bevonása a vállalat folyamatainak objektív 
ellenőrzésére értékes információkat hozhat a 
vezetőségnek, és segíthet új, eddig nem ismeretlen 
fejlesztési területek felfedezésében. A vállalatoknak nem 
kellene félniük, hogy külső tanácsadók véleményét kérjék.  

 Az ipari trendek nyomon követése és a technológiai 
lehetőségek kihasználásának megtalálása a vállalat 
fejlesztési stratégiájának szerves részét kell, hogy képezze. 
Nemcsak a termékek és szolgáltatások fejlődnek, hanem 
az előállításuk módja is.  

 Amikor sikeres beavatkozás zajlik a vállalatnál, fontos, 
hogy ne csak házon belül ünnepeljük azt meg, hanem 
széles körű nyilvánosságot adjunk az eredményeknek, a 
vállalat imázsának növelése, valamint új ügyfelek és 
partnerek vonzása érdekében. 
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20. Jógyakorlat: A folyamatos  

fejlesztés kulcsfontosságú 

A cég rövid 
leírása 

A Déli-Farm Kft.-t 1990-ben alapították. Fő üzleti 
tevékenysége az állattenyésztéssel és mezőgazdasági 
kereskedelemmel kapcsolatos takarmányozási és tenyésztési 
konzultáció. 

A cég termékei elérhetők szaküzleteiben és online 
áruházában, sőt, a magyar kiskereskedőket importőrként 
szolgálja. 

A cég döntő szerepű ezen a szakterületen Magyarországon. 
Folyamatosan javítja a folyamatait és szélesíti a tudását a 
témában. Az innováció, kutatás és fejlesztés mindig 
meghatározóak voltak a vállalkozásnál. 

Website of the company: https://www.delifarm.hu/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A Déli-Farm Kft. mind a nagykereskedelem mind a 
kiskereskedelem területén aktív, amely különböző 
folyamatokat igényel a raktárakban és az üzletekben. A 
forgalom megnövekedése óta menedzselhetetlenné vált a 
vevőszolgáltat számára a napi forgalom kezelése a 
raktárakban.  

Korábban a komissiózás azon alapult, hogy mely 
megrendelések teljesíthetők teljes egészében, és ennek 
megfelelően generálták a megrendelések sorrendjét. Ennek 
eredményeként a megrendelések sorrendje függött attól, 
hogy a vásárló nagykereskedő vagy kiskereskedő. 

A raktár elrendezése kaotikus volt, mert nem voltak írott 
szabályok arra, hogy hol tartsanak termékeket, és csak az ott 
dolgozók tudták fejből, hogy hol keressék a megadott 
termékeket. 

A forgalom még további növekedésére számítottak, amelyet a 
COVID-19 gyorsított fel. Új online webáruház bevezetését 
tervezték 2020 augusztusában, és a raktárakban és az üzleti 
helyiségekben zajló folyamatoknak készen kellett állniuk a 
megnövekedő megrendelések teljesítésére. 

SZOFTVER MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSÉHEZ 
KAPCSOLÓDÓ INNOVÁCIÓK 
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Tervezett 
tevékenységek 

Egy új készletgazdálkodási rendszert vezettek be, amely 
független attól, hogy a vásárló nagykereskedő vagy 
kiskereskedő-e. 

A raktárhelyiségekben továbbfejlesztették a belső logisztikai 
folyamatokat. A komissiózást átdolgozták, és most mind a 
raktárakban, mind a kereskedelmi helyiségekben vonalkódok 
találhatók a polcokon. 

Ennek eredményeként a kapcsolódó feladatokat is meg 
kellett változtatni: korábban 5 munkatárs dolgozott a 
raktárban és a szükséges feladatokat együtt látták el, most 
csak egy munkatárs felelős az elrendezés létrehozásáért és 
fenntartásáért. Korábban a megrendelések papíron érkeztek 
be, de a vállalkozás kéziszámítógépek bevezetését is tervezi. 

Az új weboldal bevezetésre került és összekapcsolták a cég 
vállalatirányítási információs rendszerével. A raktárakban és 
a kereskedelmi helyiségekben használt vonalkód-rendszer 
szintén az vállalatirányítási információs rendszer része lett. 

Elért eredmények A vonalkódoknak köszönhetően egyszerűbb lett a rendelések 
elkészítése és a termékek megtalálása. Végeredményként a 
munkatársak időt és energiát takarítanak meg komissiózás 
közben. Ezen kívül a szolgáltatás igazságosabbá vált. Az 
árazás is egyszerűbb és gyorsabb lett a vonalkódokkal, mivel 
ez már részben automatizálttá vált. A leltározási folyamatok is 
egyszerűbbek lesznek, de ez majd csak az év végén derül 
majd ki. 

A raktárhelyiség elrendelése logikusabb és könnyebben 
érthető lett. Ez mind a jelenlegi, mind a potenciális új 
munkatársaknak előnyös. 

A napi rendelések feldolgozása felgyorsult, ezért a 
rendelések és kiszállítások száma is növekedhet. 

Az új weboldal szignifikáns növekedést eredményezett a 
megrendelések számában. Online kampányokkal támogatták, 
habár szezonon kívüli időszak volt. A kampány során leadott 
napi rendelések száma megegyezett a főszezonban 
hétvégén leadott rendelések számával. A kampány utolsó 
napja 4-szer több megrendelést eredményezett, mint a 
kampány egyéb napjai. 
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Hasznos tippek/ 
tanulságok 

Minden szervezetnek rendszeresen szintet kell lépnie; a 
vállalat egésze és folyamatai folyamatos optimalizálást 
igényelnek. 

A siker érdekében a szervezetnek szüksége van emberi és 
pénzügyi erőforrásokra, megfelelő logisztikára és 
raktárkapacitásra, megfelelő IT támogatásra és működési 
háttérra stb.. Minden elemet folyamatosan fejleszteni kell. 
Ellenkező esetben, ha valami elmarad, akkor a leggyengébb 
láncszem fogja meghatározni az egész szervezeti folyamatot. 
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21. Jógyakorlat: Kapcsolatban a 

szociális elszigetelődés alatt is 

A cég rövid 
leírása 

Domínio Vivo – a Biosphere márka tulajdonosa Portugáliában 
– tanúsítványokat dolgoz ki a turisztikai úticélok gazdasági, 
társadalmi-kulturális és környezeti dimenziói közötti megfelelő 
hosszú távú egyensúly garantálása érdekében, számottevő 
előnyöket biztosítva az idegenforgalom, a társadalom és a 
környezet számára.  

A Biosphere Portugália több, mint 10 éve vezeti az 
idegenforgalom átalakítását a fenntartható fejlődés felé. A 
független, 1995-ben létrehozott Felelősségteljes Turisztikai 
Intézetben alapították, azzal a céllal, hogy elősegítse a 
fenntartható fejlődési akciókat és programokat turisztikai 
úticélok és vállalatok körében. A portugál csapat 25 főből áll, 
akik az ország minden táján dolgoznak. 2013 óta digitalizált 
modelleket alkalmaznak rendszereikben a hatékonyság 
növelése érdekében. 

Honlap: https://www.biospheretourism.com/en  
Facebook: https://www.facebook.com/biospherept/  
Instagram: https://www.instagram.com/biosphere.pt/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

2013-ban vezették be a távmunkát, mely lehetőséget 
biztosított a szakmai és családi élet jobb összehangolására, 
az utazási költségek csökkentésére, de mindenek felett, 
növelte a hatékonyságot a jobb idő-menedzsment és a 
magasabb munkahelyi elégedettség révén. Ily módon a 
vállalat és a teljes csapat is készen állt a távmunkára, amikor 
a COVID-19 járványhelyzet számos céget leállásra, 
bezárásra kényszerített. A válság hatását az is tompította, 
hogy már kidolgozott és letesztelt készenléti tervvel 
rendelkeztek. 

Ennek ellenére a Domínio Vivo-nak foglalkoznia kellett az 
alkalmazottak folyamatos elbocsátásával és/vagy a 
különböző földrajzi helyszíneken lévő helyiségeik bérlésével, 
ami a költségek növekedésével, és helyettesítések esetén 
időveszteséggel járt, mely a termelékenység csökkenését 
idézte elő. Gyakorlatilag az ország egész területén 
beavatkozásra volt szükség. 

Olyan megoldást kellett találni, amely lehetővé teszi a 
költségek csökkentését, az ügyfelek megtartását és a 
termelékenység növelését. 
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Tervezett 
tevékenységek 

Annak érdekében, hogy megoldást találjanak az országszerte 
foglalkoztatott alkalmazottak közötti jobb kommunikáció 
sürgető igényére, a vállalat úgy döntött, hogy az online 
kommunikációs rendszerek/eszközök intenzívebb használatát 
fogja bevezetni, ami minden alkalmazott számára lehetővé 
teszi a "közvetlenebb" kommunikációt bárhol is legyenek, és 
bármilyen eszközökkel rendelkezzenek: 

 Skype – belső kommunikációhoz kollégák között és 
ügyfelekkel videókonferenciák formájában; 

 Email – belső kommunikációhoz kollégák között és 
ügyfelekkel; 

 Interneten keresztül elérhető belső menedzsment szoftver 
újramodellezése/építése, mely elérhető bárhonnan, 
bármilyen eszközzel, központi információkat biztosítva; 

 Online tárhely – belső használatra kollégáknak, belső 
kommunikációhoz kollégák között és ügyfelekkel. 

Elért eredmények Az eredmények nagyon pozitívak voltak, az otthoni 
munkavégzés által biztosított rugalmasság növelte a 
produktivitást, ugyanakkor csökkentek a költségek mind a 
cég, mind az alkalmazottak oldalán, a számos más 
személyes és szakmai előny mellett még a környezetre is 
pozitív hatást gyakoroltak a változtatások, hiszen kevesebb a 
kevesebb ember és autó a forgalomban, egyúttal kisebb 
szennyezést is jelent. 

Személyes előnyök az alkalmazottak számára: 
 A család közelsége 
 A stressz csökkentése a forgalom, a parkolóhely keresés 

elkerülése révén stb. 
 Egészségesebb ételek 
 Költségcsökkentés (utazás, étkezések...) 
 Több idő szabadidős tevékenységekre (sport) 
 Több magánélet 
 Több idő a szakmai ismeretek bővítésére 

Előnyök a cég számára: 
 Költségcsökkentés (utazás, bérleti díj) 
 Tevékenységek optimalizálása 
 Jobb kommunikáció 
 Motiváltabb csapat 



www.flourishproject.eu 

65 

 

 

 
 

Hasznos tippek/ 
tanulságok 

 A több szabadság és függetlenség biztosítása segített az 
alkalmazottak képességeinek fejlesztésében számos 
területen, csakúgy mint az időmenedzsment, 
eredményorientáltság, szervezettebb munkaterület, 
valamint a munka és magánélet közötti egyensúly. 

 A csapatszellem és a munka folytonosságának megőrzése 
érdekében módot kell találni a vállalaton belüli 
kommunikáció életben tartására még társadalmi 
elzártság/elszigeteltség idején is. 

 A szociális távolságtartás és az elszigetelődés befolyásolja 
az emberek mentális egészségét, ezért a negatív 
következmények megelőzését mielőbb el kell kezdeni. 

 

Új alkalmazottak üdvözlése és integrációja 
Lehetőség a további ismerkedésre és a belső tudás közös platformja. 

 

Széleskörű vállalati találkozó a munkavállalókkal nemzeti szinten 
Lehetőség a hosszadalmas találkozók integrálására, résztvevőkkel az ország számos  

részéről, mely lehetővé teszi a nagyobb hatékonyságot és eredményességet. 
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22. Jógyakorlat: A turisztikai területű 

tudományos ismeretek és azok  

gyakorlati alkalmazása közötti  

nagy szakadék áthidalása 

A cég rövid 
leírása 

Az IDTOUR egy turisztikai szektorban működő tanácsadó 
iroda, amelyet 2008-ban alapítottak az Aveiro Egyetemen 
(UA). A társaság stratégiai és marketing terveket, promóciós 
tevékenységeket, hálózatirányítási modelleket, 
trendelemzéseket, valamint innovatív és fenntartható 
megoldásokat dolgoz ki az idegenforgalmi szektor vállalatai 
számára. A vállalat küldetése a turisztikai fő tevékenységek 
versenyképességének és gazdasági hatásainak fokozása, az 
stakeholderek közötti hálózatépítés javítása és az úticélok 
fenntarthatósági értékének növelése. 

A vállalat weboldala: http://idtour.pt/ 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

Az UA turisztikai osztályára számos kérelem érkezett 
projektek kidolgozására vonatkozóan, amelyek fokozatos 
tudás követelményt, valamint nagyobb beavatkozási és 
párbeszédképességet igényeltek a támogató szervezetek 
vezetőivel szemben (intézményi vagy üzleti szektorban). Erre 
az igényre válaszul hozták létre az IDTOUR-ot, amely 
nagyobb szakmaisággal és rugalmassággal reagál a 
kérésekre. Az IDTOUR volt a válasz arra is, hogy javítani kell 
a kapcsolatot és az együttműködést a tudományos szereplők 
(nemzeti és nemzetközi, UA-val együttműködő szervezetek) 
és az idegenforgalmi szektor szervezetei között. A 
projektmenedzsment szemlélet javítása, a megszokottól 
eltérő megoldások megtervezése, valamint a létrejött tudás 
(statisztikák, trendek, jógyakorlatok, a technológiák 
alkalmazásának eredményei - informatika, irányítási 
rendszerek, fenntarthatóság, közösségi hálózatok, digitális 
marketing) használatának növelése érdekében a vállalat 
innovációs, kreativitási, fenntarthatósági és versenyképességi 
stratégiákat nyújtott vállalkozások és területek számára, 
mindig összhangban az érdekelt felek igényeivel. 

KUTATÁSHOZ ÉS KÍSÉRLETI 

FEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INNOVÁCIÓK 
 

http://idtour.pt/
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Tervezett 
tevékenységek 

Az IDTOUR úgy véli, hogy a helyi turisztikai erőforrások 
(biztosítva az eredetiség megőrzését) új keresletet is 
létrehozhatnak, és növelhetik az idegenforgalomban folytatott 
alapvető tevékenységek gazdasági hatását - „gondolkozz 
globálisan, cselekedj lokálisan”.  

Az IDTOUR számos tudásátadási tevékenységet támogat 
projektjeiben annak érdekében, hogy innovatív megoldásokat 
hozzon létre a vállalatok és területek számára, nevezetesen: 

 fókuszcsoportos akciók, ötletbörze, forgatókönyv-készítés 
és megoldások a szervezetek és vállalkozók 
szakembereivel; 

 piackutatás folytatása kérdőíves felmérések vagy interjúk 
segítségével különböző célcsoportokkal; 

 mentorálás és szimuláció/esettanulmány megoldás üzleti 
inkubációban; 

 megosztott munkaeszközök használata a kreatív 
együttműködéshez, partnerhálózatok 
létrehozása/aktiválása; 

 tudományos cikkek, plakátok és jógyakorlatok 
kézikönyveinek elkészítése; 

 szakmai gyakorlat hallgatókkal; 
 workshopok, előadások és szemináriumok; 
 inkubációs támogató projektek 
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Elért eredmények Az elmúlt 12 év során az IDTOUR olyan intézményi és üzleti 
szervezetekkel dogozott a köz- és magánszféra projektjein, 
amelyek egyetemekkel, iskolákkal, tudásközpontokkal, 
kutatókkal és tanácsadókkal voltak kapcsolatban. Az 
innovatív és differenciáló megoldások és ismeretek 
megosztásra és beépítésre kerültek. 

12 éves tevékenysége alatt (2008 óta) a vállalat a 
következőket érte el: 

 Az összes alkalmazott száma (12 év alatt): 35 
 Alkalmazottak száma az IDTOUR jelenlegi testületeiben: 8 
 Az IDTOUR alkalmazottainak teljes száma (az alapítás 

óta): 14 
 Az IDTOUR alkalmazottai közé szakmai gyakorlat után 

felvettek száma (alapítás óta): 14 
 Hálózattal rendelkező projektek száma: üzleti egyesületek, 

fejlesztési egyesületek, önkormányzatok, regionális 
turisztikai szervezetek, regionális turisztikai promóciós 
egyesületek: 42 

 Vállalkozásokat bevonó kutatási projektek száma: 19 
 Projektekben részt vevő vállalatok száma: +552 
 A projektekben részt vevő iskolák / egyetemek / 

kutatóközpontok száma (nemzeti és nemzetközi): 26 
 A projektekben részt vevő kutatók/vezető külső tanácsadók 

(nemzeti és nemzetközi) száma: 27 
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Hasznos tippek/ 
tanulságok 

Az IDTOUR a tudományos ismeretek és azok turisztikai 
tevékenységekbe, valamint a turisztikai szervezetek napi 
feladataiba történő gyakorlati alkalmazása közötti nagy 
szakadék áthidalására támaszkodik annak érdekében, hogy 
növelje innovációs képességüket és segítse 
versenyképesebbé válásukat és növekedésüket. Ez 
meghatározza annak szükségességét, hogy együtt 
dolgozzanak az ügyfelekkel a projektfejlesztés során, az 
eszközök alkalmazásakor, a közvetítéskor és a különböző 
tevékenységekhez kapcsolódó megoldások megfelelésének 
meghatározásakor. Mindezt lehet partnerügynökökkel, a 
tudományos rendszerben működő entitásokkal, vagy akár 
beszállítókkal is kezdve a tervezéstől, a kivitelezésen át, a 
projekt monitorozásáig. 
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23. Jógyakorlat: A kiállítási  

költségek csökkentése mellett  

megtartani az esztétikát 

A cég rövid 
leírása 

A Fürdőszoba Dizájn Stúdió fürdőszobai és konyhai 
felszereléseket gyárt. Termékeit forgalmazókon keresztül 
értékesíti, például fürdőszobai üzletekben, konyhabútor 
bemutatótermekben és barkácsáruházakban. A 
termékválaszték magában foglalja a fürdőszobai és konyhai 
csapokat, mosdókat, zuhanykabinokat, konyhai mosogatókat, 
zuhanykabinokat stb. 

A megoldandó  
probléma leírása/ 
a beavatkozás 
célja 

A cég forgalmazói gyakran exkluzív fürdőszobai 
bemutatótermek, ahol a vállalat egyedi kiállításon mutatja be 
termékeit. Fontos, hogy a kiállítások egységesek legyenek a 
különböző üzletekben, ugyanakkor illeszkedjenek a 
bemutatóterem berendezéséhez. Ezért a vállalat több 
kiállítástervező céggel működik együtt, akik megtervezik az 
elrendezést, majd az összes elemet előállítják a termékek 
telepítéséhez. Számos probléma merült fel azonban: 

 Az egyes bemutatótermekhez igazodó kiállítások 
megtervezése és gyártása költséges; 

 Sok időbe telik a kiállítás megtervezése, különös tekintettel 
a vállalat értékesítési képviselőjére, aki felelősek minden 
részlet megadásáért, például a rendelkezésre álló hely 
felméréséért, a fotókért, a terméklistákért stb. 

 A telepítést a kiállítás gyártójának kell elvégeznie, ami 
gyakran drága, különösen akkor, ha a szakembereknek az 
ország egyik részéből a másikba kell utazniuk. 

Mivel egyre több bemutatóterem van a cég kiállításaival, a 
fenti problémák sürgetővé váltak, és foglalkozni kellett velük. 
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Tervezett 
tevékenységek 

A terv az volt, hogy egységesítsék a vállalat termékkiállításait 
egy olyan rendszer elfogadásával, amely lehetővé teszi 
moduláris kiállítások készítését a vállalat által értékesített 
különféle termékek telepítéséhez. A legnagyobb kiállítási 
gyártó, akivel a cég dolgozott, előregyártott elemek 
katalógusával állt elő, melyeket legyártana és raktáron 
tartana. A katalógus a termékekkel kapcsolatos korábbi 
tapasztalatokon alapult, hogy a leguniverzálisabb paneleket 
készítsék, amelyek illeszkednek a vállalat által forgalmazott 
legtöbb fürdőszobai termékhez. A cég képviselői a katalógus 
segítségével megrendelnének bizonyos elemeket, amelyek a 
kiállítást alkotják, és elküldenék a telepítendő termékek 
listáját. Ezután a gyártó gyorsan elkészítené a kiállítás 
látványtervét, és összekészítené az összes szükséges 
elemet. A csomagot közvetlenül a boltba szállítanák a 
telepítési utasításokkal együtt. 

Elért eredmények A moduláris kiállítások katalógusának elkészítésének 
eredményeként jelentősen javult a fürdőszobai bemutatók 
készítésének folyamata: 

1. A kiállítások elkészítésének költségei helyszínenként 
felére, harmadára csökkentek 

2. A gyártás ideje 2 hétre csökkent (néha 2-3 hónapig 
tartott) 

3. A kiállításokat egységesítették 

4. A kiállításokat helyi technikusok tudják megépíteni 

5. Szükség esetén a paneleket könnyen ki lehet cserélni 
újakra (például egy új termék esetén) 
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Hasznos tippek/ 
tanulságok 

A továbbfejlesztett folyamat minden érdekelt számára 
előnyös, beleértve a vállalat értékesítési képviselőit, a 
marketing osztályt és a gyártást is. A vállalat képes volt 
csökkenteni a költségeket és elérni egy bizonyos 
szabványosítást. Az alkalmazottak más feladatokra 
koncentrálhattak. A kiállítás gyártója számára egy ilyen 
moduláris rendszer létrehozása nem biztos, hogy több profitot 
hoz egy bemutatóteremre, de hosszú távon garantálja a stabil 
üzleti tevékenységet. 

 

 

 
 
 



www.flourishproject.eu 

73 

 

 

 
Project Ref. ¹ 2018-1-BG01-KA202-048014  

Facilitating Organisational Innovation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A további információkért látogasson el a projekt honlapjára: 

http://www.flourishproject.eu 

 

Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása 

nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők 

véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban 

szereplő információk bármilyen felhasználásáért. 
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FLOURISH Partnerek 
 

 

 

 
European Center for Quality Ltd, 

Bulgária 

 
www.ecq-bg.com 

 

 

APGICO - Portuguese Association 
for Creativity and Innovation, 
Portugália 

 
www.apgico.pt 

 

 

AidLearn - Human Resources  
Consulting Lda., 
Portugália 

 
www.aidlearn.pt 

 

 

University of Social Sciences, 

Lengyelország 

 
www.san.edu.pl 

 
 

 

Kaunas Science and 
Technology Park,  
Litvánia 

 
www.kaunomtp.lt 

 

 Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, 
Magyarország 

 
www.csmkik.hu 

 

 
  

 
Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez 

nyújtott támogatása nem jelenti a tartalom 

jóváhagyását, amely csak a szerzők véleményét 

tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az 

abban szereplő információk bármilyen 

felhasználásáért. 
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