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A PROFIL 
Kezdetben multimédiával 
foglalkoztunk, mára azonban 
letisztult a profilunk: 
 
•  Webdesign és fejlesztés 

•  E-detailer fejlesztés 

•  Mobilalkalmazás-
fejlesztés 



A KÖRNYEZET 
Folyamatosan változó 
környezet megrendelői, 
szabályozói, technológiai 
oldalról és a munkaerő 
oldaláról is. 
 



A STRATÉGIA 
Figyeljük és követjük  
az iparági trendeket,  
megtaláljuk azt amiben látunk  
lehetőséget. 
 
Fejlesztjük magunkat  
és a munkavállalóinkat. 



ERŐSSÉGEINK 
•  Minőség 

•  Megbízhatóság 

•  Tapasztalat 

•  Gyorsaság 
 



A KEZDETEK 
Hittünk benne, hogy 
kitartással és szorgalommal 
sikeresek lehetünk. 
 
Azonos értékrendünk miatt 
nem voltak vitás kérdések, 
csak magunkat kellett 
menedzselnünk. 



MIKRO VÁLLALKOZÁSKÉNT  
A KEZDETEKBEN NEM JELENTETT 

PROBLÉMÁT AZ EMBEREK 
MENEDZSMENTJE 



KI AKARTUNK TÖRNI A HAZAI 
KÖRNYEZETBŐL, EZÉRT KÜLFÖLDRE 

KEZDTÜNK EL DOLGOZNI 



NÖVEKEDÉS 
Soha nem akartunk nagy 
létszámmal dolgozni.  
 
Kezdetben lépésről lépésre, 
1-1 alkalmazottal növeltük a 
létszámot, de azt láttuk, 
hogy a hazai piac nem ad 
teret számunkra a 
komolyabb előrelépéshez. 



A CSAPAT 
A legfontosabb értékünk 
az emberi erőforrás, a kreatív, 
találékony produktív és lojális 
munkavállaló. 
 
Mindenki egy Szuper 
és összecsiszolt csapatról 
álmodozik, de ez jelenti 
a legnagyobb kihívást. 



EMBEREK 
A legtöbbet mostanában az 
emberekkel kell foglalkozni. 
Nem könnyű a fókuszt 
a termékről az emberekre 
áthelyezni, de szükséges. 
 
A társaság motiválása pedig 
egészen komoly kihívások 
elé állított minket. 



HOPPÁ! DE MIÉRT NEM ÚGY 
MŰKÖDNEK MINT MI? 



MOTIVÁCIÓ 
Korábban elég volt a 
dicséret vagy a dorgálás... 
 
Felismertük, hogy újfajta 
intézkedések szükségesek, 
amelyek megfelelnek az Y és 
Z generációs alkalmazottak 
elvárásainak. 



MOTIVÁCIÓ 
Csapatokat szerveztünk 
Képzés 
Tanulási idő biztosítása 
Bónuszrendszer 
Havi keretösszeg a csapatoknak 
One-on-One 
HO 
Fejlesztés 
Félreérthetetlen kommunikáció 
Rendszeres közös események 





SZILÁRD ALAPOKAT AKARTUNK 
ÉS PONTOSAN MEGFOGALMAZOTT 

JÖVŐKÉPET 



ÉRTÉKEINK 
Maximális ügyfélelégedettség 
 
Magas minőségű  
termékmegvalósítás 
 
Kölcsönös bizalom és tisztelet 
 
Konstruktív együttműködés 
 
Elégedett munkatársak 



VOLT EGY PONT AMIKOR BELÁTTUK, 
HOGY SEGÍTSÉG NÉLKÜL NEM 
TUDUNK MEGFELELNI A JÖVŐ 

KIHÍVÁSAINAK. 



DIAGNÓZIS 
A szervezetfejlesztés mellett 
döntöttünk. 
 
Ennek első lépése egy 
felmérés, aminek segítségével 
kiértékelhettük a jelenlegi 
helyzetet. 



SZERVEZET 
Még egy Szuper csapatra is 
ráfér a szervezetfejlesztés. 
 
Elsősorban a középvezetői 
réteg megerősítésén 
dolgozunk, de a csapat 
mérete lehetővé teszi,  
hogy mindenkit bevonjunk. 



A VÁLTOZÁS 
Az egyetlen biztos pont  
az életünkben. 
 
Ahogy változott a profil és a 
létszám is növekedett egyre 
inkább az emberek 
menedzsmentje felé 
fordultunk. 



A JÖVŐ 
•  Technológiai műveltség 
•  Kreativitás 
•  Analitikus képességek 
•  Rendszerszintű gondolkodás 
•  Kommunikáció 
•  Együttműködés 
•  Érzelmi intelligencia 
•  Önismeret 



A JÖVŐ 
SZERVEZETE 
Emberi erőforrás 
Folyamatok, módszerek 
Automatizálás 



A CÉLOK 
A céljainkat csakis 
változtatással és a 
munkatársak bevonása 
révén érhetjük el. 



A SIKER 
“A siker munkád azon  
1%-át reprezentálja, mely 
abból a 99%-ból ered, 
melyet hibának neveznek.” 
 
Soichirio Honda 
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