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A vállalati és intézményi kommunikáció fontos eszközei az érdeklődők és ügyfelek részére 
az adott terület üzleti, szakmai fogalmait közérthetően elmagyarázó tartalommarketing-
megoldások: hatékony példái ennek a különböző online fogalomtárak, tudástárak.

E fogalomtárak technikai megjelenítése felett ugyanakkor eljárt az idő, sem tartalmi, sem 
navigációs megoldásaik nem felelnek meg a mai – részben az okostelefonos internetezés 
támasztotta – követelményeknek.

A SUG Fogalomtár napjaink uralkodó technológiai trendjeihez alkalmazkodó, a tartalom
előállítást és technikai szolgáltatást egyben kezelő, „wiki” jellegű natív tartalommarketing-
megoldás.

Röviden: mi a SUG Fogalomtár?
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A hazai kis vállalkozások (egyéni vállalkozók, mikrovállalkozások) bő 1 milliós tábora sokféle 
termékkel, szolgáltatással, sokféle piacon, és így sokféle üzleti problémával működik.

Közös jellemzőjük ugyanakkor a kialakult menedzsmentstruktúra és a tanácsadói kapcsolatok 
hiánya: a (gyakran tulajdonos) ügyvezetőnek saját szakmáján kívül több üzleti terület  
(pl. marketing-kommunikáció, pénzügy, HR, IT stb.) alapvetéseit és fogalmait is ismernie kellene.

Ezért is, miközben a közel félmillió hazai egyéni vállalkozó, és a több mint félmillió mikro- és 
kisvállalkozás mint kommunikációs célcsoport nagyon fontosak számos üzleti szektor és állami 
intézmény számára, igen nehéz elérni és főleg megragadni őket. 

Ehhez szükséges az olyan, könnyen elérhető és befogadható, hiteles tartalom, ami értéket 
képvisel számukra.

Kis vállalkozások Magyarországon
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Egy vállalkozó számára az ideális tartalomfogyasztás általában nem a legfrissebb, „near real-time” 
hírt és hozzáférést, hanem jellemzően az őt az adott élethelyzetben éppen érdeklő, releváns, jól 
strukturált, könnyen elérhető, ellenőrizhető eredetű és frissített információ elérését jelenti. 

A hazai mikrovállalkozások vezetői jellemzően 
• 30-50 év közöttiek, 
• digitális írástudásuk és idegennyelv-tudásuk szintje alacsony, 
• online médiahasználatuk leginkább általános portálok olvasására, a Facebookra és Google- 

keresésre terjed ki, 
• gyakran valamilyen elemi fogalomra keresnek (pl. pályázati önrész, hitelgarancia),
• információk keresésével kapcsolatos eszközhasználatuk egyre erőteljesebben 

a mobiltelefonra korlátozódik.

Egy vállalkozó (szakmai) médiafogyasztása



Íme, a Google találati oldalai a „hitelgarancia” és „pályázati önrész” kifejezésekre. Vállalati oldalak, 
üzletszabályzatok, banki hirdetmények, néhol egy-egy tanácsadó cég oldala, de sehol egy rövid, 
velős, könnyen értelmezhető fogalommagyarázat.

hitelgarancia

pályázati önrész
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Mit talál egy vállalkozó az interneten? /1.



OK, ez nem jött be, nézelődjünk tovább, ha valahol, akkor a legismertebb portálokon nyilván találunk valami 
fogódzót. Ezek Magyarország vezető portáljainak találati oldalai a „hitelgarancia” szóra: csak a fogalomhoz 
nagyon távolról kapcsolódó aktuális céges és nemzetközi hírek, a fogalom értelmezése nélkül.
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Mit talál egy vállalkozó az interneten? /2.

hitelgarancia

hitelgarancia



Nézzük, mit talál a „hitelgarancia” és a „pályázati önrész” – vagy egyszerűsítsünk: az „önrész” fogalomra 
a magyar nyelvű Wikipédián. Sajnos semmit, mivel az adott fogalomhoz tartozó lapok sem léteznek.
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Mit talál egy vállalkozó az interneten? /3.

hitelgarancia önrész



MIT TALÁLT TEHÁT 
VÁLLALKOZÓNK AZ INTERNETEN?

Üzleti ajánlatokat, hosszú üzletszabályzatokat, 
valamikor aktuális, ám mára már 

minden relevanciát elvesztett, bonyolult 
menükbe vagy rovatszerkezetekbe rendezett, 

az általa keresett fogalomhoz csak 
nagyon lazán és távolról kötődő cikkeket.

ÉS MIT SZERETETT 
VOLNA MEGTALÁLNI?

Az adott vállalkozói élethelyzetében 
szükséges fogalmak, hiányzó 

ismeretek, kompetenciák rövid, 
számára is könnyen érthető 

és egy mobiltelefon képernyőjén is 
„fogyasztható” leírásait, magyarázatait.
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Mit talál egy vállalkozó az interneten? / Összegzés



Mi kell tehát az időhiánnyal küzdő vállalkozónak ahhoz, hogy képben legyen egy általa keresett 
gazdasági fogalom esetében:

• a fogalom megnevezése (és közvetlen kereséssel való elérhetősége, hogy ne egy ABC 
sorrendben megjelenített listában kelljen kutakodnia),

• a fogalom aktuális magyarázata rövid, velős, közérthető formában,
• a tartalom keletkezésének dátuma (hogy tudja, mikori a magyarázat),
• egy „hibabejelentő”, ha valami szerinte nem teljesen helyes benne, 
• a fogalomhoz közvetlenül kapcsolódó más fogalmak listája (ami segíti számára a gyors 

továbblépést a kapcsolódó fogalmak között),
• a fogalmak tematikus csoportosítása (ami támogatja a kontextus megértését),
• a fogalomhoz kapcsolódó legfontosabb linkek.

Nagyjából ennyi. 
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Mi kell tehát a vállalkozónak?
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Ha az előzőkben felsoroltakat elrendezzük 
egy oldalon, ezt fogjuk kapni:

Ha élesben is megnézné, 
az oldal linkje: 

https://djp.fogalomtar.
startupguide.hu/kozossegi-
finanszirozas-crowdfunding/

Egy fogalom a SUG Fogalomtárban

Megrendelő logója

A fogalom megnevezése

A tartalom készítésének dátuma

Kapcsolódó külső linkek

Külső linkek

Hibabejelentő

A fogalom magyarázata

Kapcsolódó fogalmak listája

A fogalomtár 
más fogalmaira 
mutató linkek

A fogalom tematikus csoportosítása

https://djp.fogalomtar.startupguide.hu/kozossegi-finanszirozas-crowdfunding/
https://djp.fogalomtar.startupguide.hu/kozossegi-finanszirozas-crowdfunding/
https://djp.fogalomtar.startupguide.hu/kozossegi-finanszirozas-crowdfunding/
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Az egyes fogalmakat tematikus csoportokba is 
besoroljuk – ezeket hívjuk dossziéknak: 

Tematikus csoportosítás a SUG Fogalomtárban 

A dossziéban található további 
fogalmak listája és linkje

A dosszié (ami egyben egy 
fogalom is) megnevezéseMegrendelő logója

Ha élesben is megnézné, 
az oldal linkje: 

https://djp.fogalomtar.
startupguide.hu/dosszie/
innovacio/

https://djp.fogalomtar.startupguide.hu/dosszie/innovacio/
https://djp.fogalomtar.startupguide.hu/dosszie/innovacio/
https://djp.fogalomtar.startupguide.hu/dosszie/innovacio/
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Bár minden fogalom külön is elérhető és linkelhető, 
a fogalomtárnak természetesen van címoldala is:

A SUG Fogalomtár címoldala

Beköszöntő szöveg 
(ami persze elhagyható).

A fogalomtárban található 
dossziék listája és linkje

A fogalomtárban található fogalmak 
felsorolása ABC sorrendben és linkjük.

Megrendelő logója

Ha élesben is megnézné, 
az oldal linkje: 

https://djp.fogalomtar.
startupguide.hu/

https://djp.fogalomtar.startupguide.hu/
https://djp.fogalomtar.startupguide.hu/
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A SUG Fogalomtár napjaink uralkodó technológiai trendjeihez alkalmazkodó, a tartalom-
előállítást és technikai szolgáltatást egyben kezelő, „wiki” jellegű natív tartalommarketing-
megoldás.

A SUG Fogalomtár célja, hogy egyszerű, közérthető és a tartalmi kontextus szerint 
összekapcsolt hasznos magyarázatokkal márkatartalomként segítse egy vállalat vagy 
intézmény célcsoportját a nehezen feldolgozható, ám gyakran használt fogalmak megértésében 
– legyen az például pár, a finanszírozáshoz kötődő szakkifejezés, egy IT termékjellemző, vagy 
éppen valamilyen adminisztratív fogalom.

A „wiki” jellegű fogalomtár a megrendelő formai és tartalmi igényeihez illeszkedve, az egyes 
fogalmakat tartalmazó egyedi oldalak összekötésével és csoportokba rendezésével jön létre.

A SUG Fogalomtár célja



hitelgarancia

fedezet

közösség 
vállalás

óvadéki 
letét

agrár hitel

hitel típus

kamat
hitel

idegen forrás forrás bevonás

saját forrás

beruházási 
hitel
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A SUG Fogalomtár alapelvei

KONTEXTUS 
TEREMTÉS
Az érthetőség érdekében a kontextust 
is meg kell teremteni: segíteni kell a fel-
használót a továbblépésben, és ehhez 
az egyes magyarázatok közötti tartalmi, 
logikai kapcsolatok létrehozása és meg-
jelenítése szükséges.

AZONNALI VÁLASZ
A tartalomelemeknek azonnal be 
kell töltődniük, a várt információk-
nak azonnal megtalálhatóaknak kell 
lenniük ahhoz, hogy a felhasználó 
elégedett legyen.

EGY FOGALOM,  
EGY ALDOMAIN
A SUG Fogalomtár minden 
fogalma  egy önálló al do maint 
és megjelenítést kap, így 
közvetlenül linkelhető, elér-
he tő és szabadon csoporto-
síthatóak a fogalmak.

KÖZÉRTHETŐSÉG
A tartalmakat úgy kell elkészíteni, 
hogy azok bármilyen előképzettség 
nélkül érhetők legyenek, a fogalma-
zásnak tömörnek és lényegre törő-
nek kell lennie.

MÁRKATARTALOM ÉPÍTÉS
A SUG Fogalomtár arculata testre szabható, kártyái 
szponzorálhatóak, és közvetlenül – akár az egyes fogal-
mak szintjén – összekapcsolhatóak a Megrendelő on-
line megjelenésével. A SUG Fogalomtár oldalaira akár 
display típusú hirdetések, szponzori anyagok is beköt-
hetőek, illetve saját további „hirdetési” oldalak is ké-
szíthetőek és szabadon berakhatóak a fogalmi hálóba.

„MOBILE FIRST”
Mivel mára a mobil internetelérés lett az elsőd-
leges a magyar internetezők többségénél, így a 
tartalom, a vizuális elemek, a felhasználói inter-
akciók tervezésekor a mobil eszközökön való 
működést tekintettük elsődlegesnek.  

KONTEXTUS-
TEREMTÉS
Az érthetőség érdekében a kontextust 
is meg kell teremteni: segíteni kell a fel-
használót a továbblépésben, és ehhez 
az egyes magyarázatok közötti tartalmi, 
logikai kapcsolatok létrehozása és meg-
jelenítése szükséges.

AZONNALI VÁLASZ
A tartalomelemeknek azonnal be 
kell töltődniük, a várt információknak  
azonnal megtalálhatóknak kell lenni ük  
ahhoz, hogy a felhasználó elégedett 
legyen.

EGY FOGALOM,  
EGY ALDOMAIN
A SUG Fogalomtár minden 
fogalma egy önálló url-t és 
oldalt kap, így közvetlenül 
linkelhető, elér he tő és sza-
badon csoportosíthatók  a 
fo gal    mak.

KÖZÉRTHETŐSÉG
A tartalmakat úgy kell elkészíteni, 
hogy azok bármilyen előképzettség 
nélkül érthetők legyenek, a fogalma-
zásnak tömörnek és lényegre törőnek  
kell lennie.

MÁRKATARTALOM-ÉPÍTÉS
A SUG Fogalomtár arculata testre szabható, kártyái 
szponzorálhatók, és közvetlenül – akár az egyes fogal-
mak szintjén – összekapcsolhatók a megrendelő online  
megjelenésével. A SUG Fogalomtár oldalaira akár 
display típusú hirdetések, szponzori anyagok is beköt-
hetők, illetve saját további „hirdetési” oldalak is készít-
hetők és szabadon berakhatók a fogalmi hálóba.

„MOBILE FIRST”
Mivel mára a mobil internetelérés lett az elsőd-
leges a magyar internetezők többségénél, így a 
tartalom, a vizuális elemek, a felhasználói inter-
akciók tervezésekor a mobil eszközökön való 
működést tekintettük elsődlegesnek.  

ELLENŐRZÖTT ÉS FRISS TARTALOM
A felhasználók által (is) készített közösségi jellegű fogalomtárakkal ellentétben a SUG Fogalomtár csak ellenőrzött, rendszeresen aktualizált, folya-
matosan frissen tartott anyagokat tartalmaz – így a megrendelő saját online megjelenésében is folyamatosan aktuális, releváns tartalmak lesznek.
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Fogalomtár vs. SUG Fogalomtár

VS.

Szokványos fogalomtár-megoldások 

A vállalati honlap egy elkülönült részén,

nem mobiltelefonos felhasználásra 
optimalizálva, 

a fogalmakat ABC sorrendben megjelenítve 
tartalmazzák,

a kapcsolódó fogalmakat nem feltüntetve,

így nem látható a fogalmak kontextusa  

és egy az adott fogalomra irányuló Google-
kereséssel sem lehet eljutni hozzájuk.

SUG Fogalomtár

Az egyes fogalmakat külön is linkelhetően,  
így bárhonnan közvetlenül elérhetően,

egy mobiltelefonos tartalomfogyasztásra  
is optimalizált felületen,

a fogalmakat tartalmi logikai kapcsolatok 
szerint is rendszerezve,

a kapcsolódó fogalmakhoz közvetlen 
továbblépést biztosítva,

ezzel a fogalmak kontextusát is megmutatva,

keresőbarát módon jeleníti meg.
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A SUG Fogalomtár megrendelése esetén vállaljuk:

• a fogalomtár tartalmi és technikai elkészítését megelőző szakértői feladatok ellátását;
• igény esetén a fogalomtárban megjelenő tartalmak elkészítését;
• a fogalomtár layout elkészítését, testreszabását;
• a fogalomtár feltöltését és keresőoptimalizációját;
• a fogalomtár technikai és tartalmi üzemeltetését;
• a látogatottsági adatok folyamatos mérését.

Tartalom és technológia egy kézben

Referenciák: 

https://djp.fogalomtar.startupguide.hu/
https://mft.fogalomtar.startupguide.hu/

https://djp.fogalomtar.startupguide.hu/ 
https://mft.fogalomtar.startupguide.hu/
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A Start Up Guide program (SUG) a legnagyobb magyar független vállalkozásfejlesztési  
tartalomprojekt:

• 10 éve fejlesztett tartalom,
• közel 40 szakértő szerző,
• több mint 125 ezer nyomtatott ingyenes könyv,
• több mint 50 ezer ingyenes online könyvletöltés,
• több mint 10-féle egyedi mutáció,
• közel 30 együttműködő partner.

A Start Up Guide program saját kezdeményezésünk és fejlesztésünk. 
A programban az évente frissített és bővített könyvünk mellett készítettünk már ügyfél-akvizíciót segítő egyedi kiadványt, 
oktatási segédanyagokat, online letölthető kiadványsorozatot, video-forgatókönyvet, potenciális beszállítókat edukáló 
márkakönyvet, márkamagazinban megjelenő vállalkozásfejlesztési sorozatot vagy szűkebb célcsoportot – például kistermelőket, 
egy régió vagy város vállalkozóit, vagy végzős művészeti egyetemistákat – célzó nyomtatott vagy online mutációkat.
Most online szakmai fogalomtárakkal bővítjük a sort.

A programról részletes infomációk: https://startupguide.hu/
A Start Up Guide program felhasználási jogaival a Pressonline Kommunikációs Tanácsadó Kft. rendelkezik.

Amire alapozhatunk: a Start Up Guide program

https://startupguide.hu/
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A SUG sikere arra vezethető vissza, hogy 
• független és semleges szereplő, a tartalom mellett nem kíván más szolgáltatást (pl. tanácsadást) 

vagy saját terméket értékesíteni a végfelhasználónak;

• a tartalmakat egységes formátumban és mélységig, befogadható terjedelemben és 
közérthetően dolgozza fel;

• egyesíti a vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos általános tudást, az adott terület aktuális 
tartalmaival (pl. vállalkozásfinanszírozás alapelvei és az adott évi kedvezményes finanszírozási 
konstrukciók leírása), így oktatási segédanyagként is kíválóan használható;

• releváns tartalmakat közöl, így hiteles és érdekes a felhasználók számára, amivel megfelelő 
felületet biztosít üzleti márkák tartalommarketing-megjelenéseihez. 

Miért lett sikeres a SUG?
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A Start Up Guide programban támogatóként, 
hirdetőként, tartalmi együttműködőként partnereink voltak:

A SUG partnerei



Köszönjük a figyelmet!
További információ:

Szenes Gábor
Start Up Guide program

gabor.szenes@pressonline.hu

www.startupguide.hu

www.startupguide.hu

