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Megkérdeztük ügyfeleinke, mit gondolnak a gazdasági világot pár hónap alatt teljesen

megváltoztató korona vírusról, hogyan készülnek fel, és nem utolsó sorban mivel tudunk nekik

segíteni ezekben a nehéz időkben.
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Te hogyan jellemeznéd magad 

leginkább a koronavírussal 

kapcsolatban?

Megkérdeztük ügyfeleinket, mit gondolnak a gazdasági világot pár hónap 

alatt teljesen megváltoztató korona vírusról, hogyan készülnek fel, és nem 

utolsó sorban mivel tudunk nekik segíteni ezekben a nehéz időkben.



Többségében kételkedőből többségében óvatos és reagáló lett az attitűd.

Reméljük a további média kommunikáció és közösségi hálózati jó példák a

maradék 9%-ot is ráébreszti a veszélyre és a még nem cselekvő 60%-ot is

cselekvésre bírja.

3 hét alatt sokat változott az emberek hozzáállása az 
új koronavírus járványhoz.

Te hogyan jellemeznéd magad 

leginkább a koronavírussal 

kapcsolatban?

Március 1. Március 19.

Szkeptikus (mi az a 

koronavírus?) 4% 1%

Kétkedő (komolyságát, 

súlyosságát illetően) 68% 4%

Semleges 18% 4%

Óvatos (kézmosás, 

nincs kézfogás, stb...)

10%

49%

Reagálunk (home office, 

önkéntes karantén, stb...) 42%



Jó látni, hogy a vészhelyzetre reagáló cégek 
90%-a bevezetett részleges vagy teljes 
távmunkát.

Leskó Norbert - CEO - MiniCRM“



Azoknál akiknél csak részleges a távmunka még csak 80%-ban evidens a

munkahelyi intézkedések meghozatala. Az igazán ijesztő azonban a tudatos

felkészülés hiánya. A válaszadók mindössze 11%-a készített írásban

akciótervet. És ha lehet fokozni, mindössze 2%-ban jelöltek ki felelőst a

felkészülésre. Ha nincs dedikálva a megszokástól eltérés, villámgyorsan

változó környezetre reagálás felelőssége már hallom előre a tömeges választ:

Ki gondolta volna, hogy ez fog történi?

Hát az gondolta volna, aki megkapja feladatnak, hogy kövesse az eseményeket

és folyamatosan gondolkozzon arra, hogy ezek 1-2-4 hét múlva milyen

hatással lesznek a cégre.



Ügyfélszámban, árbevételben éreztek változást?

77% már érzi a vészhelyzet hatását a bevételen, értékesítésen. Pedig kevesebb

mint 3 héttel ezelőtt még a többség fake news-nak hitte a járványt. 45% már

most durva árbevétel csökkenést tapasztal. Mi történik ha MOST nem reagál

mindenki kreatív megoldásokkal? Új értékesítési csatorna, új termékek, üzleti

modell újragondolása. A következő hónapokban - amíg tartanak a járványügyi

korlátozó intézkedések - ez mint egy gazdasági vírus mindent meg fog

fertőzni.

Mit vártok a közeljövőben (következő 2-3 hónap)?

A várakozás a közeljövőre még rosszabb. A 2-3 hónapos jövőre nézve a

válaszadók csak 14.5 százaléka tekintett pozitívan, vagy semlegesen

helyzetére, míg a jelenre nézve 22.8% ugyanezek válaszok aránya. A

megkérdezettek több, mint 85%-a gondolja úgy csökkenés, visszaesés vár

rájuk.

Ha távmunkára váltottatok vagy tervezitek ezt, hogyan

megy a váltás?

KKV-k körében látszólag jól halad a távmunkára váltás (azok körében akik

tervezik/próbálták). Van aki már eddig is dolgozott távmunkában és egy

jelentős részüknek a váltás sem okozott nagy problémát. Ez inspiráló lehet a

többi cégnek, hogy vágjanak bele. Legalább részleges távmunkába, és céghez

bejáró emberek körében A/B csoportra osztással.



Beszállítóknál, partnereknél éreztek változást?

Engem ez meglepett. A cégek 86%-át a partnerek, beszállítók kiesései, késései

érintik. 46%-ban súlyosan. Kevesebben érzik meg bevételben a vészhelyzetet

most, mint beszállítói és partneri kapcsolatok, megbízhatóság sérülésében.

És itt jön be a legjobb válasz amit láttam az elmúlt 15 évben bármi kérdőívben

(és most mindenki nézzen magába aki Preppers sorozatok nézése közben

kiröhögte a prepper-eket):

“Áldom az eszem, hogy 10 évvel ezelőtt csináltam egy plusz adatmezőt a

minicrm-ben, amire most egyszerűen rászűrve látom, hogy mely

beszállítók tudnak akár karanténban is dolgozni.”



Mit fogsz tenni a következő 4 hétben a vészhelyzetre

reagálva?

Brutálisan sok inspiráló válasz jött. "Andrà tutto bene". Ha ennyire jó

arányban vannak pozitív gondolkozású vállalkozók, akkor abban a pillanatban

ahogy lazul a vírus szorítása azonnal újraindulnak dolgok.

● Nagyon fontosnak tartom, hogy naprakész legyek a változásokkal

kapcsolatban. Igyekszem az ügyfeleket megnyugtatni, folyamatos

kapcsolattartással. Az eddig el nem végzett fejlesztéseknek neki állók,

mert pozitív vagyok és hiszem, hogy az újra indulásnál ez visszahozza a

mostani kiesést. Lépéselőnyben leszek azokhoz képest, akik elveszítik a

hitüket és a negatív dolgokra koncentrálnak.

● Egyes szolgáltatásokat online be tudok vezetni de ezért az ügyfelek nem

akarnak fizetni hiszen a fő szolgáltatást A kezelést nem lehet távolról

elvégezni csak olymódon elő tudom készíteni az ügyfelet Fejben erre.

● Összesítem az ügyfeleim helyzetét, sorrendbe teszem, hogy kikkel lehet

a legnagyobb hatást elérni, kik fizetőképesek és azokra fókuszálok,

akikkel a legjobb eredmenyt lehet elerni és ki is tud fizetni.



Mit fogsz tenni a következő 4 hétben a vészhelyzetre

reagálva?

● Új módszereket bevezetni az értékesítésre.

● Bevezetem a gyerekeimnél is a CRM-et, mert így egyből látom, hogyan

haladnak a tanulással. Azt is látni fogom, hogy a tanító néni mikor nézi

meg a feladatot. 7 és 10 éves gyerekekről beszélek. Nem vicc. A

helyetekben ajánlanám a többi felhasználónak is . A munkahelyen addig

fogunk dolgozni amíg lehet: engedélyezik és lesz alapanyag, biztonságos

lesz a munkavégzés.

● Elindítjuk a házhozszállítást. Redszeresen kommunikálunk a vevőkkel, a

törzsvásárlókkal.

● Erősítem az otthoni munkakörnyezetet; megcsinálom azokat a céges

feladatokat amikre eddig a felgyorsult munkatempó mellett kevésbé

volt időm.

● Megpróbáljuk a forgalmat a webshoppal rendelkező partnereink felé

illetve a saját B2C webshopunk felé irányítani

● Az online értékesítésre koncentrálunk. Új termékeket töltünk fel, több

fotó anyagot gyártunk.



Mit fogsz tenni a következő 4 hétben a vészhelyzetre

reagálva?

● Most, hogy időnk engedi, rendet rakunk a számítógépeken,

nyilvántartásokban, felülvizsgáljuk rendszereinket és újakat alakítunk

ki.

● Próbálunk munkát adni az alkalmazottaknak.

● Teszem a dolgom, megnyugtatom a munkavállalóimat, megoldás

javaslatot dolgozunk ki kollegáimmal.

● Amíg a helyzet lehetővé teszi dolgozunk, ezen kívül megpróbálunk olyan

dolgokat kitalálni, ami kapcsolódik a tevékenységünkhöz, és online is

elvégezhető. Van pár ötlet, de nem könnyű ebben a munkában.

● Átállunk a kiszállításra, és a meglévő készleteket próbáljuk kimaxolni.

Csak a legszükségesebb alapanyagokat vásároljuk meg. A takarítást az

alkalmazottak végzik, a takarítónő szabadságon van. Saját magam is

beállok a munkafolyamatokba, így tudom kontrollálni a kifizetendő

munkabéreket.



Azoknak akik most még úgy gondolkoznak, hogy majd 
kormányzat/biológus/stb megoldja: igen, ők is dolgoznak ezerrel.

És neked is ezerrel dolgoznod kell a saját területeden. Ha most 
Netflix-ezel akkor a vészhelyzet után elmehetsz felmosni ahhoz, 

aki most duplázta a cégébe fektetett energiát és tanulási, 
fejlesztési időt.

Feliratkozom


