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VÁLLALKOZÁSI STRATÉGIA ÉS ÜZLETI TERV
KÉSZÍTÉSE
A társas vállalkozási formák bemutatása előtt, fontos
kiemelni, hogy már a vállalkozás megalapítása előtt
felmerülnek olyan kérdések, amelyek megválaszolásával
sikeresebben választható ki a megfelelő vállalkozási forma és
eredményesebb lehet maga a vállalkozás is. Ezeknek a
kérdéseknek a feltevésére és megválaszolására célszerű
vállalkozási stratégiát és üzleti tervet készíteni.
I. Stratégia
A
vállalkozás
működésének
megtervezéséhez
a
legfontosabb, hogy egy puszta ötleten vagy elgondoláson túl
meg kell tudni fogalmazni, illetve határozni, hogy pontosan
milyen termékek vagy szolgáltatások értékesítését tervezzük.
Az ötlet ugyan egy pillanat alatt megszülethet, azonban
annak eredményes üzletté válása sokkal hosszabb folyamat.
A stratégiának az alábbi kérdéseket kell többek között
megválaszolnia:
- a kínált termék- vagy szolgáltatáskör konkrét
meghatározása, behatárolása,
- a jövőbeni vevőkör konkrét meghatározása,
behatárolása,
- a kezdeti tőkeszükséglet meghatározása, illetve a
megteremtésének módja,
- szükséges-e partnerek vagy alkalmazottak bevonása
az optimális működés érdekében,
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léteznek-e, és ha igen, akkor milyen hatósági
előírások vonatkoznak az adott tevékenységre vagy
szolgáltatásra; a területileg illetékes önkormányzatnál
erről tájékozódni lehet,
- bizonyos tevékenységek csak bizonyos képesítés,
végzettség mellett végezhetőek, ezekről előzetesen
tájékozódni szükséges,
- milyen költségigények merülhetnek fel, valamint
hogy ezek mennyisége fedezhető-e a bevételekből,
- milyen külső tényezők, kockázatok befolyásolhatják
a vállalkozás működését,
- végül a termék vagy szolgáltatás árának és a várható
nyereség mértékének meghatározása.
Ezeken a vállalkozás belső működését érintő kérdéseken túl
érdemes kitekinteni az aktuális (világ)piaci helyzetre is és
felmérni az esetleges versenytársakat. A piackutatás ennek
megfelelően fontos szerepet kap a vállalkozási stratégia
kialakítása során. A mai szociális médiára épülő világban a
piackutatást nem feltétlenül kell másra bízni, a közösségi
médián keresztül az igényeket egy-egy videó vagy kérdőív
terjesztésével is fel lehet mérni. Online közösségi
finanszírozási platformokon egy jó ötlethez „befektető”
magánszemélyeket is lehet találni a világ minden tájáról, erről
még a későbbiekben lesz szó.
Fontos az is, hogy ne csak egy „forgatókönyv” készüljön,
hanem már előzetesen legyenek alternatívák, némi mozgástér
arra az esetre, ha a tervek nem a legoptimálisabb módon
valósulnának meg.
A stratégia megalkotása és a vállalkozás beindítása után
érdemes újra és újra visszatérni és megvizsgálni a fenti
kérdéseket a vállalkozás jövőjét érintő fontosabb döntések
meghozatala kapcsán.
-
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II. Üzleti terv
A vállalkozás alapvető stratégiájának kidolgozását az üzleti
terv elkészítése követi.
A jó üzleti terv elkészítése azért is fontos egy vállalkozás
életében, mert szükséges lehet banki hitelfelvételhez,
pályázatok elnyeréséhez és befektetők kereséséhez is.
A stratégiához hasonlóan az üzleti tervben is meg kell
határozni a célpiacot, továbbá annak a tőkeigény pontosabb
felmérése érdekében tartalmaznia kell egy üzemeltetési
tervet. További részei a marketingterv, szervezeti felépítésre
vonatkozó terv, pénzügyi terv és a kockázatbecslés. Egy jó
üzleti terv legalább kettő éves időszakra előre megtervezi a
vállalkozás jövőjét. Az üzleti terv a vállalkozás erősségei
mellett a lehetséges kockázatokat és veszélyeket is bemutatja
annak érdekében, hogy pontos képet adjon a cégről. Első
saját vállalkozás esetén érdemes szakember segítségét is
igénybe venni a tervek elkészítése során, például egy
inkubátorházon keresztül.
III. Felmerülő költségek
Egy kezdő vállalkozás életében a leggyakrabban felmerülő
költségek tekintetében az alábbiakat érdemes figyelembe
venni. A vállalkozás elindításához jelentősebb mennyiségű
egyszeri befektetésre lesz szükség a havonta felmerülő
rendszeres költségek fedezése mellett. Ilyen egyszeri
költségek különösen a vállalkozás alapításával kapcsolatos
kiadások (pl.: hatósági engedélyek beszerzésének költsége),
díjak (pl.: ügyvéd, adótanácsadó), ingatlan megvételével vagy
bérletével kapcsolatos kezdeti költségek, esetleges
indulókészlet, gépek és berendezések megvétele. A
tevékenység végzéséhez szükség lehet még szoftverekre (pl.:
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számlázás) és egyes esetekben pénztárgép megvételére is.
Ezen utóbbiak meglétét az adóhatóság egyre szigorúbb
szabályok mellett ellenőrzi.
A fentieken túl a vállalkozás fenntartásához rendszeresen
ismétlődő (havi) költségek is társulnak, mint például adók és
járulékok, munkabérek, bérleti díj, könyvelési díj,
marketingköltségek, telefon- és internetköltségek, rezsi,
szakmai biztosítás, készletrendelés. Ezekről az összegekről
mindenképp célszerű kimutatást készíteni még a vállalkozás
megalapítása előtt.
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