
WEBÁRUHÁZ NYITÁS 

 

Kedves Érdeklődő! 

 

Szeretnél Te is webshopot indítani, de nem tudod hogyan kezdj bele?  

Segítek eligazodni a jogi és programozási útvesztőkön, hogy minél gyorsabban 

elérhesd a célodat. 

Miben fogok Neked segíteni? 

- Milyen vállalkozás / cégformát válassz? 

- Hol és hogyan regisztráld / jegyeztesd be a választott vállalkozást? 

- Milyen végzettség / szakmai tapasztalat szükséges az adott termékek 

értékesítéséhez? 

- Milyen engedélyek szükségesek a választott termékek eladásához? 

- Milyen adózási forma felel meg az általad kiválasztott tevékenységhez? 

- Alapvető könyvelési ismeretek. 

- Könyvelő (adóbevalláshoz), ügyvéd (cégbírósági bejegyzéshez) ajánlás. 

- Fogyasztóvédelmi ismeretek (szavatosság, elállási jog, stb..). 

- Békéltető Testület alapvető ismeretek. 

- Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek kötelező tartalmi elemei. 

- GDPR (adatvédelem). 

- Impresszum, Kapcsolat, Rólunk kötelező elemek tartalmi elemei. 

Webáruház fontos tudnivaló, melyet mindenképpen át fogunk beszélni: 

- Milyen webáruházat válassz? 

- Milyen fizetési módokat válassz? 

- Milyen szállítási módot válassz? Piacon lévő szállító cégek ismerete, 

összehasonlítása. 

- Hogyan kategorizáld a termékeidet? 

- Árubeszerzési ismeretek (Magyarországon belül, Import EU és EU-n kívül) 

- Hirdetési lehetőségek, bevételt növelő eszközök. 

- Közösségi média használata, előnyei (Instagram, Facebook) 



 

Nem teszek ajánlást a következőkre: 

- Neked kell kiválasztanod azt, hogy milyen terméket szeretnél árulni. 

- Mennyi pénzt szánsz rá, illetve milyen árukészlettel szeretnél indulni.  

 

A lista nem teljes, csupán egy váza annak, hogy miket érdemes és kell átgondolni 

egy webáruház nyitásakor. 

A konzultáció személyesen az ügyfél irodájában történik, vagy egy külső 

helyszínen - megbeszélés szerint - , díja egyszeri 50.000 Ft (nettó, alanyi 

adómentes). A személyes konzultáció időtartama 2 óra (2 x 60 perc), mely egy 

alkalomra szól. Minden további megkezdett fél óra + 10 000 Ft. 

A megbeszélés díja a megbízó webáruház megrendeléséből levonásra kerül, 

amennyiben a konzultácót követő 30 napon belül történik a szerződéskötés a 

megbízó és köztem webáruház készítés megbízásra.  

Ha Neked is felkeltettem az érdeklődésedet, akkor keress bátran egy személyes 

konzultációra! 

Köszönöm megtisztelő figyelmedet! 
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