Sajtóközlemény – azonnal közölhető

Íme, a legjobb vállalkozói honlapok!
Átadták a Budapest Bank „Üzleti siker honlappal”-díját
Budapest, 2015. március 18. – Egy fordítási szolgáltatásokat nyújtó, egy, a babajelbeszédet
népszerűsítő, valamint egy energiatakarékos építési megoldások gyártására szakosodott cég
honlapja nyerte a Budapest Bank harmadik alkalommal meghirdetett „Üzleti siker honlappal”díját. Az elismerést a mai Webstratégia 2015 konferenciáján adták át.
A Budapest Bank 2012 óta minden évben meghirdeti „Üzleti siker honlappal”–díját, amelynek
célja, hogy elismerje és példaként mutassa be a legjobb webes gyakorlatokat. A benevezett
honlapokat a szakmai zsűri - Geszti Péter, az OKEGO kreatív igazgatója, Krisán László, a KAVOSZ
vezérigazgatója, Porst Réka, a Meska.hu társalapítója, Koleszár Péter, a Honlap.hu vezető
tanácsadója, Kékesi Zsuzsa, a HVG Online divízióvezetője és Erdei Zsuzsa, a Budapest Bank mikroüzletágának vezetője – az esztétikum mellett a kezelhetőség, a tartalom, a közösségi oldalakon
való aktivitás, és a technikai újítások alapján vizsgálták. A fődíj mellett a bizottság egy női
különdíjat is odaítélt, egy további nyertes honlap sorsáról pedig – az előző évekhez hasonlóan – a
közönség döntött.
A fődíjat a fordítási, lektorálási, tolmácsolási szolgáltatásokat nyújtó www.villamforditas.hu
honlapnak ítélte oda. „A könnyen használható, átlátható oldal az online értékesítés növelése
érdekében számos fejlesztést hajtott végre 2009-es indítása óta. Remek árkalkulátorokat
fejlesztettek, a webes fizetést PayU és PayPal átutalással is elérhetővé tették. A megrendeléstől a
fizetésig minden lépés online történik.” – méltatta az oldalt Erdei Zsuzsa, aki dicsérte az oldal
modern, egyszerű és barátságos dizájnját is, valamint a cég erős jelenlétét a közösségi médiában.
A női különdíjat a babajelbeszédet népszerűsítő és oktató www.babakezek.hu nyerte el. Az oldal
egyik célja, hogy közösségé formálja a nyitott, támogató, kötődő nevelés iránt érzékeny szülőket,
ezt segíti a honlap témához illeszkedő megjelenése és jól strukturált felépítése. Facebook táboruk
dinamikusan növekszik, a téma feldolgozását YouTube videókkal segítik, valamint tanfolyamokat
és mesekönyveket is kínálnak, amelyekért online is fizethetünk. A honlapnak köszönhetően a
tréningcsoportok hamar megtelnek, és teljes létszámmal indulnak.
Az előző pályázati ciklusokhoz hasonlóan a zsűri tíz honlapot bocsátott közönségszavazásra,
amelyek közül az energiatakarékos építési rendszerek gyártására szakosodott www.thermoblock.hu kapta a legtöbb voksot. A honlap hét nyelven olvasható és webáruházat is üzemeltet. A
közönség döntését üdvözlő zsűri kiemelte az oldal logikus és felhasználóbarát felépítését,
valamint az informatív tartalmakat. A weblap egyértelműen hozzájárul az üzleti eredményhez is,
hiszen a megrendelők 70%-a itt kerül kapcsolatba a céggel.
A három díj mellett a zsűrizésben is résztvevő Honlap.hu, és a médiapartneri támogatást nyújtó
Hvg.hu is felajánlott különdíjakat. A Honlap.hu százezer forint értékű online tanácsadással
jutalmazta a közönségdíjat is elnyerő thermo-block.hu oldalt, a Hvg.hu-tól pedig az ukko.hu és a
transzportstudium.hu nyert egy éves HVG előfizetést, valamint könyvcsomagot.
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„A Budapest Banknál hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordítunk a legkisebb vállalkozásokra is,
és elköteleztük magunkat amellett, hogy ne csak pénzügyekben legyünk a partnereik, hanem más
területeken is támogassuk őket a növekedésben. A közelmúltban kutatást végeztünk a sikeres
mikrovállalkozások körében, külön vizsgálva a tevékenységüket hirdető vállalkozásokat: az
eredmények szerint közülük 63% hirdet valamilyen formában az interneten. Ez is alátámasztja,
hogy az online felületek fontos szerepet töltenek be a kisvállalkozások marketingjében,
ugyanakkor tipikusan ez az a terület, ahol ezek a vállalkozók szívesen fogadják a segítséget,
hiszen a nagyobb versenytársaikhoz képest jellemzően kevésbé elérhető számukra az ehhez
kapcsolódó szakértelem” – mondta Erdei Zsuzsa a szerdai díjátadón. A pénzintézet számos
további eszközzel ösztönzi és támogatja a kisvállalkozásokat az online tér lehetőségeinek jobb
kihasználásában. Így pl. honlapkészítést, webáruház üzemeltetést, és logisztikai csomagot is kínál,
valamint e-Üzleti számlacsomag* néven speciális pénzügyi megoldást ajánl az elektronikus
szolgáltatásokat kedvelő vállalkozói ügyfelek részére.
* A számlacsomag említése nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A számlacsomag számos előnyt biztosít,
például a NAV meghatározott célszámláira díjmentesen lehet utalni, az első évben nincs számlavezetési havidíj,
kedvezményes a belföldi elektronikus eseti forintátutalás, valamint havidíjmentes Internetbank szolgáltatás és éves
kártyadíj nélküli Budapest Kisvállalkozói Maestro Bankkártya is tartozik hozzá. A kedvezmény a vállalati ügyfelek és
kisvállalkozások részére szóló forint- és devizaszámla vezetési hirdetmény százalékos díjtételeihez viszonyítva jelentkezik.
A 2 évig díjmentes utalás NAV költségvetési célszámlákra szolgáltatás igénylése csak a számlavezetési csomag
igénylésével egyidejűleg történhet. A díjmentes NAV utalás esetében célszámla-szerződés megkötése szükséges. A
kedvezménnyel érintett NAV költségvetési számlák körét a Budapest fix számlavezetési csomagokra vonatkozó
Hirdetmény tartalmazza. A csomag 13. hónaptól érvényes havi díját, illetve a számlavezetési csomag igénybevételének
részletes feltételeit és kondícióit a fent megjelölt szerződéses feltételek tartalmazzák.
További információ:
Budapest Bank Sajtóosztály
CS. TÓTH Marianna, PR vezető
Tel.: (1) 450-6097
Mobil: 06 309 226 226
Email: marianna.cs.toth@ge.com

TÖLGYES Orsolya, szenior PR munkatárs
Tel.: (1) 450-7666
Mobil: 06 70 436 6065
Email: orsolya.tolgyes@ge.com

A szerkesztők figyelmébe:
Budapest Bank
A Budapest Bank az egyik legelső hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre, tulajdonosa a GE (General Electric
Company). A bank a GE Capital, a GE pénzügyi üzletágának részeként teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat kínál mind a
lakosság, mind a vállalkozások számára. Országos hálózata mintegy 100 bankfiókot foglal magában, a nyolc hazai
nagybank egyike. A Budapest Bank Zrt. főbb leányvállalatai: a Budapest Autófinanszírozási Zrt., a Budapest Alapkezelő
Zrt. és a Budapest Lízing Zrt. További információk elérhetők a www.budapestbank.hu/sajtoszoba weboldalon.
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