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2013 decemberében 
vállalkozásötletünk még 
nagyon kezdeti sza-
kaszban volt. Már tár-
gyaltunk a  Vodafone 
Magyarország Mobil 
Távközlési Zrt.-vel és a 
Magyar Telekom Nyrt.-
vel weboldalunkkal kap-
csolatos igényeikről, ez 
alapján készítettük el 
annak kritériumspecifi-
kációját. Így a progra-
mozónk már ekkor meg-
kezdhette a munkáját. 
Emellett az alapkon-
cepció csiszolásán dol-
goztunk, valamint azon, 
hogy valamilyen módon 
validálhassuk ötletünket. 
Ahhoz, hogy ezt megte-
hessük, minél hamarabb 

el akartuk indítani a pro-
totípust online, így célul 
a tavasz végét tűztük ki. 
Amikor a versenyre je-
lentkeztünk, szakmai tá-
mogatásra, tanácsokra 
volt szükségünk az üzleti 
modell pontosabb kidol-
gozása érdekében, mert 
az nem volt teljes mér-
tékben világos számunk-
ra. Emellett tudtuk, hogy 
a weboldal lefejlesztése, 
valamint a pilot sikeres 
futtatásához szükségünk 
lesz a Pro Progressio 
Alapítvány által fel-
ajánlott indulótőkére is, 
máskülönben mi magunk 
nem leszünk képesek 
előteremteni a szükséges 
pénzmennyiséget.
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Fejlesztések
Az elmúlt 3 hónapban 

a vállalkozásunk rengeteg 
fejlesztésen esett keresztül. 
Mivel immáron szakmai 
segítségünk is volt, vala-
mint a Pro Progressio Ala-
pítványnak köszönhetően 
300ezer forintos büdzsé-
vel számoltunk, a csa-
patunkba bevettük Sza-
bó-Kirchmayer Andreát, 
aki Kanadában él és az 
arculatunk profi elkészíté-
sében segít. Neki köszön-
hetően a logónk egy fej-
lesztési folyamaton esett 
át, amelynek végeredmé-
nye nem csak a magyar, 
de az amerikai piacon is 
versenyképes. Emellett a 
weboldalunk kinézetén is 
hasonló mértékű fejlődés 
ment végbe.

Programozónk is sokat 
haladt előre: a fejlesztés 
kezdete óta az ideiglenes 
tárhely beüzemelése volt 
az első feladat. A rendszer 
adatbázis struktúrája és a 
szerkezeti modellje febru-
árban készült el és való-
sult meg. Azóta elkészült a 
regisztrációs felület, mely 
magába foglalja az admin 
lektorálási képességét. A 
civil szervezetek, cégek, és 
userek profiljai is készen 
vannak (cégek és civil szer-
vezetek módosíthatják is 
adataikat). A facebookos 
regisztrációhoz szükséges 
facebook alkalmazás is be 
lett üzemelve. Mostanra a 
projektek kiírása, szerkesz-
tése és a  főoldal is műkö-
dőképes. Az oldal teljes 

befejezése és a prototípus 
indulása május-június hó so-
rán várható.

Emellett tárgyaltunk az 
első civil szervezettel, a 
Greenwill-el, amely re-
gisztrálni fog az oldalunkra 
induláskor. Visszajelzése-
inek hála a weboldalunk 
prototípusába beépítettünk 
néhány funkciót, amely a 
civil szervezetek igényeit 
elégíti ki. Üzleti tervünkön 
rengeteget dolgoztunk és 
ennek eredményeképpen 
kialakítottunk egy működő-
képes modellt, amely a civil 
szervezetek számára fre-
emium, a vállalatok számá-
ra pedig egy alap, előfize-
téses rendszert, valamint 
egy drágább, prémium 
szolgáltatást jelent. Emel-
lett elkészítettük a 2014-es 
évre, a pilotunkra vonatko-
zó marketingstratégiát és 
a magyar piac felmérését 
is. Kialakítottuk a brand-
ingünk alapjait is, vala-
mint elkezdtük kidolgozni 
a gémifikált környezettel 
kapcsolatos elképzelése-
inket is. Ezen kívül márci-
us hónapban pályáztunk 
és sikeresen bejutottunk a 
StartupSpring nevű ver-
seny legjobb 20 startupja 
közé, melynek köszönhe-
tően április 2-án zsűri előtt 
prezentáljuk az ötletünket, 
majd 3-án a Smartmobil 
konferenciára is meghívtak 
bennünket. Emellett pályá-
zati anyagként elkészültünk 
egy rövid videóval is:
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https://www.youtube.com/watch?v=B3toolo592Q
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A végeredmény

The Problem 
Difficulties among the stakeholders of sustainability 
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NGOs 

Corporates 

Individuals 

Difficult to measure 
No direct influence

Channel noise 
Lack of capacity

Ad hoc communiction 
Low visibility

Startup Spring 2014 Introduction Gergely Toth & Viktor Egri 
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