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MAGYARORSZÁG



A digitális forradalom alapjaiban változtatta meg 

a marketinggel és értékesítéssel szemben 

támasztott követelményeket. Míg a digitalizáció 

állandóan verseng a kiskereskedelemmel, a 

közvetlen értékesítés új lehetőségeket tárhat 

fel: a közösségi média megkönnyíti az új 

vásárlók megszerzését, melyek növelik a 

vásárlók számát és viszonylag költséghatékony.

Számos oka van annak, hogy saját vállalkozást 

indíts és Amway Üzleti Vállalkozó legyél – például 

függetlenséget és rugalmasságot biztosít 

számodra. 

A 2019-2020-as Amway Globális Vállalkozói 

Jelentés (AGER 2019-2020) eredményei is azt 

mutatják, hogy az önfoglalkoztatás egyre 

vonzóbb a magyarok számára.

De, mi a siker titka?

Az értékesítés digitalizációja (e-keresekedelem, 

online értékesítés) jelentősen növelte a 

versenyképességet és a siker valószínűségét.
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Módszertan

Ki? Hogyan? Mekkora?

Magyar lakosság Online kvantitatív felmérés 

az Ipsos Global Omnibus 

segítségével.

Mintavétel nagysága = 1000 fő

Nem/Életkor/Végzettség/Terület

HUNGARY



Szenvedély és 

függetlenség

Új lehetőségek feltárása – szenvedély,

önállóság és függetlenség. 

Az önfoglalkoztatás lehetőség a sikerre,

és hogy maradandót alkoss. 

1.

49%
A magyaroknak fele szívesen indítana 

saját vállalkozást.
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A legtöbb embernek a saját vállalkozásnak a 

legnagyobb előnye, hogy azzal foglalkozhat 

amivel szeretne és függetlenséget biztosít.  

Továbbá 67%-uk több bevételi lehetőséget lát 

benne. Az Amway támogatja üzleti vállalkozóit, 

hogy elérjék személyes céljaikat kockázat 

nélkül.  

Milyen előnyei vannak 
a saját vállalkozásnak?

Azzal foglalkozhatsz, amit 

szeretsz!

Független vagy, saját magad 

fönőke lehetsz!

Többet kereshetsz!

SAJÁT VÁLLALKOZÁS TOP 3 ELŐNYE

75%

69%

67%
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Közösségi Média

A közösségi média platformokat a világon 

majdnem a népesség fele használja, és 

lehetőséget adnak, hogy vállalkozásodat 

szélesebb körben megismertesd, bővítsd 

kapcsolataidat és kiterjeszd üzletedet.  

2.

68%
Magyarországon a megkérdezettek közel 

háromnegyede használná ismerősi körét saját 
vállalkozás indításakor.
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Közösségi értékesítés

A közösségi értékesítés a vásárlók szerzésének 

jövője. Ezek a csatornák közvetítik a 

véleményeket a termékekről, valamint  az 

információ eljut a saját vásárlói körön kívülre is. 

A vásárlók megosztják a bejegyzéseket a 

termékekről, melyek legalább olyan értékesek, 

mint a személyes ajánlások.   

3.

1

38%
A magyarok több mint harmada gondolja, hogy a 

közösségi média a legjobb módszer a vállalkozás 

népszerűsítésérére, a vásárlók számának 

növelésére, az értékesítés öszöntönzésére. 

4



Erősítjük egymást

A saját vállalkozás sikerének kulcsa, hogy higgy 

magadban, és a képességeidben. Az Amway az 

üzleti vállalkozókat képzésekkel támogatja, és 

biztosítja, hogy felkészüljenek az előttük álló 

kihívásokra. Támogatást nyújt, hogy bízzál 

magadban és képességeidben, valamint motivált 

legyél.

4.

1

51%
A megkérdezettek fele úgy érzi, hogy megvannak 

a képességei saját vállalkozás elindítására.
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Offline-ról online-ra

Összességében az online üzlet iránti érdeklődés 

egyre népszerűbb, ami bizonyítja, hogy az 

online platformokra történő átállás egyszerű, 

hozzásegít céljaid eléréshez és vállalkozásod 

sikeréhez.

5.

41%
A megkérdezettek közel fele nyitott az online üzleti 

lehetőségekre.
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