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Ezt a dokumentum az E-Growth Partnerség írásos engedélye nélkül sem egészben, sem részben nem 

másolható, reprodukálható vagy módosítható.  

Minden jog fenntartva. 

A projekt neve:  Vállalkozások növekedése az üzleti szimulációk révén 

Projektszám: 2020-1-CZ01-KA202-078176 

 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, 

amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen 

információk bárminemű felhasználásáért.  
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A kézikönyvről 
Ez az útmutató az E-growth projekt facilitárorainak készült, hogy könnyebben eligazodjanak a 

projekt által kínált lehetőségek között. A következő oldalakon megtalálja a képzés leírását és 

annak részleteit (miről szól, jellemzői és további ajánlott tananyagok). Ezen kívül utasításokat 

és útmutatást tartalmaz az online felület használatához és a tanfolyam megkönnyítéséhez.  

Az E-Growth Projektről 

Hat európai partner olyan fontos projektbe kezdett, amely segítheti a kisvállalkozásokat a világjárvány 

utáni kilábalásban és a további növekedésben. A „Vállalkozások növekedése az üzleti szimulációk 

révén” (E-Growth) elnevezésű Erasmus+ projekt keretében a vállalkozások tulajdonosai képzést 

kapnak vállalkozásuk fejlesztésére. A kidolgozott anyagoknak egy közös célja van: segíteni a fiatal 

vállalkozóknak eligazodni a vállalkozás bonyolult világában. A vállalkozói léthez különböző készségekre 

van szükség a vállalkozás különböző területein. Vannak azonban olyan készségek és ismeretek, 

amelyek minden vállalkozó számára általánosak és nélkülözhetetlenek. Az E-Growth projekt célja az, 

hogy megadja a szükséges alapokat és további értékes ötleteket nyújtson, ezzel segítve a fiatal 

vállalkozóknak megérteni az üzleti élet buktatóit, és segítve a szakoktatókat és oktatókat abban, hogy 

jobb képzési tapasztalatot nyújtsanak. 

További hasznos információ az E-growth Projekttel kapcsolatban 

A Facilitátor kézikönyvön kívül további hasznos anyagok is elérhetők: 

❖ E-könyv, Vállalkozásnövekedési eszköztár, Üzleti szimuláció 

E-könyv – Útmutató a Technológiával támogatott tanuláshoz 

a szakképzésben 

Ez az e-könyv a projekt során végzett kutatásokon, tanulmányokon és tapasztalatokon alapul. 

Az e-könyv célja, hogy gyakorlatias útmutatót adjon a technológiával támogatott tanulás 

szakképzésben való használatához, melyben hét különböző tanulási utat adunk meg. A tanulási út egy 

módja annak, hogy tapasztalatokat szerezzünk egy kiválasztott területen különböző tanulási 

módszereken keresztül. Minden tanulási út elmagyarázza a kulcsfontosságú kifejezéseket, eszközöket 

és módszertanokat, mint például a komoly játékok, az e-portfóliók, a virtuális tanulási környezetek, a 

digitális tanulási eszközök és a közösségi média. Vannak gyakorlati ellenőrző listák és útmutatók, 

valamint konkrét példák a digitális eszközökre. A tanulási utak letölthetők weboldalunkról! 
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A hét tanulási út a következő: 

❖  Bevezetés a technológiailag továbbfejlesztett tanulásba 

❖  Szimulációs és komoly játékok 

❖  E-értékelés és E-portfóliók 

❖ Virtuális tanulási környezetek 

❖  Bevezetés az e-learningbe és a digitális tanulási eszközökbe 

❖ Bevezetés az együttműködésbe és a közösségi médiába 

❖  Technológiával továbbfejlesztett tanulási stratégia 

  

 Vállalkozásnövekedési eszköztár 

 

A vállalkozói tevékenységnek vannak közös vonatkozásai, amelyekkel minden vállalkozónak 

tisztában kell lennie. Ilyenek az üzleti tervezés, a marketing és értékesítés, a pénzügyi tervezés és az 

emberi erőforrás-menedzsment. Ezek a kifejezések egy nagy információhalmazt fednek le, melyek 

közül mindegyik egy önálló terület, amelyet külön szakértők tanulmányoznak. De vajon egy 

vállalkozónak minden részletet ismernie kell a vállalkozás minden területéről?  

Természetesen senki sem várja el egy fiatal vállalkozótól, hogy tökéletesen ismerje a munkájának  

minden vetületét. Mindannyian a problémák tanulmányozásával és tapasztalatszerzéssel tanulunk. És 

hogy a tudásszerzésnek fárasztónak és fájdalmasnak kell 

lennie? Vállalkozásnövekedési eszköztárunkkal biztosan nem! 

Eszköztárunk kiváló kiindulópontot biztosít a tanulóknak a 

vállalkozásindítás kulcsfontosságú vonatkozásaihoz. 

Mérhetetlen mennyiségű szöveg helyett lényegre törő 

tananyagot állítottunk össze, vázlatokkal és példákkal 

kiegészítve.  

 

 

Használja a szimulációt bevezetőként, az Eszköztár egyik témájának átbeszéléséhez!  

Jobban szemléltetheti a tananyagot, ha vissza tud utalni arra, hogy mit 

tapasztaltak a játék során. 
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Üzleti tervezés Marketing és 
értékesítés 

Pénzügyi tervezés 
és irányítás 

Humánerőforrás-

menedzsment 

A jövőkép és a 
küldetés 

megalkotása 

Egyedi értékesítési 
javaslat (USP) 

Pénzforgalmi 
gazdálkodás  
(Cash flow 

menedzsment) 

Munkaköri leírás 

sablon 

Küldetésnyilatkozat 
létrehozása 

Marketing terv 
sablon 

Fedezeti pont 
számítása 

Személyi feltételek 

sablon 

Kulcsfontosságú 
teljesítménymutatók 

Közösségi média 
ütemterv 

Bruttó és a nettó 
profit 

Coaching terv sablon 

Versenytárs- és 
piacelemzés 

Márkaépítési 
irányelvek 

Eltérés elemzés Teljesítmény-

irányítási sablon 

Kockázatkezelés Kulcsfontosságú 
ügyfélfiók kezelési 

tervei 

Hitelező elemzés Képzési terv sablon 

SWOT analízis Ügyfél profil Adós elemzés  Csapatmunka 

ellenőrzőlista 

A siker 
kulcsfontosságú 
tényezői (CSF) 

Ügyfélérték-ajánlat 
(CPV) 

Pénzügyi 
mutatószám 

elemzés 

Találkozói 

ellenőrzőlista 

Üzleti terv sablon Piaci szegmentáció Üzletfejlesztési 
eszközök  
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Üzleti háttér  

A szimuláció üzleti környezetének számos szempontja 

megtalálható ebben a kézikönyvben vagy magában a 

szimulációban. A témák rövid áttekintése: 

1. Bevezetés – lásd a szimulációban 

2. Vállalkozási hitel törlesztési terv – 9. oldal 

3. Piacfelmérés – Melléklet 

4. Keresletbecslés a piacfelmérés alapján – Melléklet 

5. Helyszín felújítási tervek – lásd a szimulációban 

6. Marketing és promóció – lásd a szimulációban 

7. Borkészlet – lásd a szimulációban 

8. Árképzési stratégiák – lásd a szimulációban 

9. Személyzet és fizetések – lásd a szimulációban 

A szimulációban a játékos választhat a bár három tervrajza és kinézete között, hogy bővítse az itallapot 

koktélokkal és kávéval vagy sem, valamint hogy befektessen-e a bár kertjének fejlesztésébe – ezeket 

a döntéseket mind a játékosnak kell meghoznia. 

A szimuláció fordulókból áll, több, a játékos által 

állítható változóval. A döntések illetve változók 

megadása után a szimuláció kiszámítja a forduló 

eredményét, melyben szerepel: 

❖ Az üzleti időszakra vonatkozó pénzügyi 

kimutatás 

❖ Banki összefoglalók 

❖ Új üzenetek és információk  

❖ Új döntések a következő fordulóba (üzleti ciklusba) való belépési pontként  

A nyertes résztvevő vagy csapat az lesz, aki a legnagyobb folyószámlával rendelkezik a játék végére. 

Az alapján, hogy milyen hibákat vétenek a csoportok, javasoljon egy fejezetet az Eszköztárból! 

Így szabhatja a tananyagot a tanulók igényeihez. Mivel az anyag már készen van, kevesebb 

energiabefektetésre van szükség a tudás személyre szabásához és a tanulók differenciálásához. 

 

 



12 

Üzleti hiteltörlesztési terv 

Az alábbi táblázat a heti törlesztéseket mutatja aktuális kamatláb (¥) mellett, 2 éves futamidővel. 

Hitel Hitel kamattal Heti visszafizetés 2 éves futamidővel 

5000 7500 72 

10,000 15,000 144 

15,000 22,500 216 

20,000 30,000 288 

25,000 37,500 361 

30,000 45,000 433 

 

Megjegyzés:  

Ha egy későbbi szakaszban további kölcsönt kell felvennie a vállalkozónak, a törlesztés az eredeti, 

kétéves időszak hátralévő részéhez hasonlóan heti rendszerességgel történik (például ha az ötödik hét 

elején további 2000 ¥ összegű kölcsönről tárgyalt), akkor a további kölcsön visszafizetése heti 30 ¥-ba 

kerül – a hátralévő száz hétig).  
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Üzleti szimuláció 

 

A szimuláció elérhető a következő linkeken: 

❖ https://e-growth-project.eu/  → Üzleti szimuláció 

❖ vagy közvetlenül innen: https://app.e-growth-project.eu/  

Az E-growth projekt legfontosabb eredménye az üzleti szimuláció, amely egy kisebb virtuális 

vállalkozás igazgatására hívja a tanulót. A friss vállalkozók egy új borozó tulajdonosai lesznek, és a 

kezdetektől fogva fontos döntéseket kell hozniuk, amelyek befolyásolják vállalkozásuk jövőbeli 

fejlődését. Hány alkalmazottat vegyenek fel? Hogyan kell megállapítani a béreket? Kapjanak hitelt a 

gyorsabb fejlődéshez? És mennyi legyen a bor ára? Van elég bor raktáron, --  vagy nem túl sok? Számos 

tényező befolyásolhatja a vállalkozás stabilitását, és akár egyetlen helytelen döntés is sok gondot 

okozhat a jövőben. Tanulja meg, hogyan lehet nyereséges vállalkozást üzemeltető vállalkozó! Vajon 

sikeres lesz az üzlet? 

 

 

 

 

 

Fő tanulási pontok 

Ez az üzleti szimuláció alapvetően öt fő kérdésre összpontosít. A játékos… 

❖ …képes vállalkozással kapcsolatos döntéseket hozni 

❖ …képes megérteni az üzleti teljesítményre vonatkozó főbb mutatókat 

❖ …képes megfelelően reagálni, ha az üzleti helyzet nem kedvező 

❖ …képes megérteni az üzleti vonatkozású szakirodalmat (és később megvalósítani) 

❖ …képes nyereséges vállalkozást vezetni 

 

Miután megismerték a szimuláció működését és néhány kört játszottak, megkérheti a 

játékosokat, hogy hozzanak létre egy második profilt. Így nem kell foglalkozniuk a próbakörök 

negatív eredményeivel, magasabb lesz a profitjuk és a jobbak eredményeik. 

A játék megnyerése pozitív légkört teremthet a tudásbefogadáshoz.  

https://e-growth-project.eu/
https://app.e-growth-project.eu/
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A szimuláció futtatása 

 

❖ Magyarázza el a leendő vállalkozóknak, hogy minden játékos vagy csapat egy új, Borbála nevű 

borozó ügyvezetőjeként és tulajdonosaként fognak játszani, amit hétről hétre igazgatnak. A 

cél az, hogy a szimuláció végére minél több profitot termeljenek. A győztes játékos vagy csapat 

az lesz, amelyik a legtöbb pénzt kereste a helyi valutában (Yart (¥)) a szimuláció végére. 

❖ A szimulációhoz szükséges összes információ a Vállalkozásnövekedési Eszköztárban található. 

A dosszié számos tájékoztatót tartalmaz a marketingről, az árképzésről, az alkalmazottakról, 

és sok más témáról. A szimuláció üzleti időszakok (azaz hetek) sorozatából áll. Minden hét 

elején számos döntést kell hoznia az ügyvezetőnek azzal kapcsolatban, hogy hogyan fog a 

vállalkozás optimálisan működni. Az első forduló időt kicsit több időt igényel az összes 

információ átolvasása miatt, mint a rákövetkezőek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használja a szimulációt, hogy inspirálja a diákjait. Bátorítsa őket az álmuk megvalósítására, és 

írassa le elképzeléseiket. 
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Első lépések 

#1. Lépés 

A jobb felső menüben válassza ki az Önnek és diákjainak legmegfelelőbb nyelvet. 

 

 

#2. Lépés 

Kérje meg diákjait profiljuk beállítására. Kattintsanak a bal felső sarokban lévő felhasználói ikonra. 

Töltsék ki a megfelelő adatokat, majd nyomják meg a „Küldés” gombot a módosítások mentéséhez. 
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#3. Lépés 

A szimuláció elindításához kattintsanak a Start gombra az oldalmenüben. 

Ekkor felbukkan Diána, aki végigvezeti őket a szimulációs játékon. Ügyeljen arra, 

hogy a diákok figyeljenek a tanácsaira! 

 

 

 

 

 

#4. Lépés 

Hagyjon elegendő időt a tanulóknak a bevezető figyelmes elolvasására, majd a “Benyújtom” gomb 

megnyomásával lépjenek tovább a játék következő szakaszába. 
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#5. Lépés 

A játék minden szakaszában a döntéseket kell meghozni, melyek a fent található füleken keresztül 

érhetők el. Ezek további opciókat nyitnak meg, mint helyszín, marketing, változók kezelése, vagy 

kölcsön. Minden döntés automatikusan elmentésre kerül, amiről a jobb felső sarokban megjelenő 

üzenet tájékoztatja őket. Kérjük, ügyeljen arra, hogy egy forduló opcióit se hagyjanak döntés nélkül.
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#6. Lépés 

Amikor a tanulók befejezik a fordulót, nyomják meg a „Küldés” gombot a jobb alsó sarokban. Ekkor 

felbukkan egy ablak a választásuk ellenőrzéséhez. Ügyvezetői döntéseik befolyásolják a későbbi  

pontszámukat. 

  

#7. Lépés 

Amikor a tanulók befejezték a heti fordulót, pontszámaik egy grafikonra kerülnek. Győződjön meg 

róla, hogy átnézik őket, tanulnak a hibáikból mielőtt elindítják következő kört! 
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#8. Lépés 

A Szimulációs eredmények menüben megtekinthetik a játékkísérleteik listáját, valamint a fordulóik 

összefoglalóját!

 

#9. Lépés 

Csak kattintson a táblázatra, és fent megjelennek a fordulók részletes adatai! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

#10. Lépés 

Eredményeiket egy dinamikus grafikonos összefoglaló oldalon is láthatják, ami segít jobban látni az 

eredményeiket. Így könnyebben össze lehet hasonlítani az előző fordulók statisztikáit. 
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Döntési változók 

A szimuláció első hetében a résztvevőknek 7 döntést kell meghozniuk. Legelőször a helyszín felújítási 

tervezetét kell kiválasztaniuk – ami csak ezen a héten lesz látható. A többi hat döntési változó a további 

fordulókban jelenik meg. Összesen 10 forduló van. 

 Sorszám Döntés Leírás vagy megjegyzés 

1 A bár felújítási tervezete 1, 2, vagy 3 

2 Marketing költségvetés  1000¥ többszöröse (pl. 10.000, 20.000, 30.000) 

3 Hirdetési tervezet 1., 2., vagy 3. kinézet 

4 Megrendelt 

borosrekeszek száma 

Legfeljebb 3 számjegyű, egész számot kell megadni. 

5 Személyzet száma Egész vagy fél számot lehet választani. (pl. 1 vagy 1.5) 

Megjegyzés: a 0 vagy 0.5 NEM választható 

6 Személyzet fizetése A legkisebb bér 3.0¥ amit 0.1 többszörösével lehet növelni (pl. 

3.1, 3.2) 

7 A bor poharankénti ára 

(bor / pohár) 

0.1 többszöröse (pl. ¥1.2. 1.3) 

 

Megjegyzés: A résztvevők döntéseitől függően a következő üzleti ciklusokhoz további döntések 

meghozatala szükséges, például:  
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Sorszám Döntés Leírás vagy megjegyzés 

8 Hiteltőke-törlesztés  Egész számnak kell lennie (5 számjegy lehetséges) 

9 Hitelfizetés Igen vagy Nem 

10 Raktárhelyiség 

kibővítése 

Igen vagy Nem 

11 További fejlesztés Egész szám 0 és 10 között 

12 Kertfejlesztés Igen vagy Nem 

13 Bővítés kávéval Igen vagy Nem 

14 Bővítés koktélokkal Igen vagy Nem 

15 Kávékészlet Egész szám (kétszámjegyű) 

16 Koktélkészlet Egész szám (egyszámjegyű) 

17 A kávé eladási ára 0.1¥ többszöröse (pl. 0.9. 1.0, 1.1) 

18 Koktélok eladási ára 0.1¥ (pl. 0.9. 1.0, 1.1) 
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Kedvező eredmények elérése 

Az alábbi információ egy hasznos hivatkozási pont a facilitátor számára, ami lehetővé teszi, hogy 

gördülékenyen támogassa a csapatokat, könnyebben rálásson nehézségeikre. Segítségével hasznos 

tippeket adhat a játékosoknak. 

Sorszám Döntés Kedvező választás 

1 A bár neve Nincs hatással a játékmenetre, és előre be van 
állítva 

2 A bár felújítási tervezete 2 

3 Marketing költségvetés 700¥  

4 Hirdetési tervezet 2. variáció 

5 Borkészlet (heti megrendelt 
rekeszmennyiség) 

23, 36, 42, 44, 53, 61, 53, 53, 40, 66, azután 
folyamatosan 53 rekesz hetente 

6 Személyzet száma 2, 3, 3.5, 3.5, 4, 4.5, 4.5, 4.5, 3.5, 5.5, azután 
folyamatosan 4.5 minden héten 

7 Személyzet fizetése 4.6¥ óránként (a legtöbb héten) 

8 Bor ára poharanként 1.80¥ 

9 Banki hitelfizetés  Nem 

11 Raktárhelyiség kibővítése Nem, (illetve igen, ha az 1. felújítási tervezetet 
választotta) 

10 Banki hitelfizetés Nem, (illetve igen, ha az előző is igen) 

12 Folyamatos fejlesztés 10 

13 Kertfejlesztés Igen 

10 Banki hitelfizetés Igen 

14 Bővítés kávéval Igen 
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16 Kávékészlet A 7. héttől 

18 A kávé eladási ára 1.10¥ 

15 Bővítés koktélokkal Nem 

17 Koktélkészlet Nem. (Ha az előző igen, akkor 1.0) 

19 Koktélok eladási ára Nem. (Ha az előző igen, akkor 3.70¥) 

 

 További megjegyzések a kedvező eredmények eléréséhez 

❖  A bár felújítási tervezete 

A bárnak 72 borosrekesz elhelyezésére ideális raktárral kell rendelkeznie. A bor alacsony eladási ára 

72 fölé emelheti a keresletet, de ez nem éri meg, mert a további raktárhelyiség bérlése többe kerül. 

❖  Hirdetéstervezet 

A 2. variáció minden szükséges információt és fontos részletet tartalmaz a bárral kapcsolatban, mint 

például a helyszín és a nyitvatartási idő. A vizuális megjelenítés nem befolyásolja a szimulációt, csak a 

szükséges tartalmat veszi figyelembe.  

❖  Raktárhelyiség 

Minél jobban megközelíti a heti rendelés a keresletet, annál jobb. A 2. felújítási tervezet által 

biztosított raktárkapacitás a legideálisabb. 

❖  Személyzet száma 

Körülbelül egy alkalmazott szükséges minden 1000 eladott italra (koktéloknál minden 500-ra). A 

túlságosan magas létszám jelentősen befolyásolhatja a megszerezhető profitot. 

❖ A személyzet fizetése 

Ha óránként 3,3 ¥-t  vagy annál kevesebb fizetést ad, heti 50¥ el fog tűnni a kasszából (feltételezhetően 

lopás miatt) – ezt a pénzügyi kimutatásban is meg lehet tekinteni. Az óránkénti 4,6¥ feletti fizetés 

azonban már nem fog több ügyfelet becsábítani. 
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❖ Eladási ár 

Az árak növekedésével az eladások száma csökken. Az optimális eladási ár poharanként 1,80¥. 

❖ A banki kölcsön törlesztése 

A kölcsön törlesztése a megállapodás szerinti heti törlesztési megállapodáson felül nem jó döntés. 

Üzleti szempontból egy új vállalkozás korai szakaszában jobb, ha készpénzt tartanak rendelkezésre 

vészhelyzetekre. 

❖  Minőségbiztosítási program 

1 és 10 közötti pontszámot lehet elérni. Minden hétnél nagyobb pontszám pozitív hatással van az 

eladásokra; persze a 10-es pontszámnak van a legnagyobb hatása. A hét alatti pontszám negatív 

hatással van. A 7-es pontszám semleges hatású. 

❖  Kertfejlesztés 

A kertfejlesztésből származó további bevétel még akkor is megéri (15%-os növekedés), ha a beruházás 

ráfordítással, rezsiemelkedéssel és a jó időjárástól való függéssel jár. 

❖  Bővítés kávéval vagy koktélokkal 

 A kávéeladásokból származó többletbevétel bőven megéri a plusz tőkeköltséget, rezsiköltséget és a 

nyitvatartási idő növekedését. Nincs hatással arra, mennyi bort adnak el.  

A koktélokból származó bevétel nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a boreladás csökkenését 

(10%) és a koktélkészítéssel járó többletidőt (kétszer annyi időbe 

kerül elkészítni).  
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Mellékletek 

Piackutatás 

Megbízást adott egy piackutatásra, hogy jobb döntést tudjon hozni az üzleti tervével kapcsolatban. 

Egészen pontosan többet akart megtudni a városközpontról és a vállalkozásának potenciális piacáról.  

A kutatás kimutatta, hogy a település ideális hely egy borbár létrehozására. Jelenleg kevés közvetlen 

versenytárs van, mindössze egy borbár, a "Flaskás". Jól bevált, hűséges vendégkörrel rendelkezik, és 

híres a késő esti jazz-estjeiről.  

Vannak más éttermek és bárok is a településen, például  kocsmák, bisztrók és éttermek. A kutatás 

során a városközpontban mintegy 50 embert kérdeztek meg - az interjúk a délutáni és esti órákban 

zajlottak, azzal a céllal, hogy többet tudjanak meg a helyi fogyasztási szokásokról és érdeklődési 

körökről.  

A három legfontosabb kérdés a következő volt:  

❖ Melyik korosztály tagja?  

˙ (a) 18 – 25; (b) 26 – 40; (c) 41 – 55; (d) 56 – 65; (e) 65 év felett 

➢ A megkérdezettek 75%-a 26-55 éves korcsoportba tartozik.   

❖ Ha lenne egy hagyományos magyar borozó a településen, mekkora valószínűséggel 

látogatná meg?  

➢ A 26 – 55 éves megkérdezettek közül 40% látogatná meg 

➢ A 18-25 éves korosztály 25%-a is meglátogatná, de csak akkor, ha a bor nem túl drága.   

❖ Milyen gyakran látogatná meg a borbárt?   

➢ Azok közül, akik igennel válaszoltak a 2. kérdésre, túlnyomórészt azt mondták, hogy 

havonta térnének be valószínűleg.  

❖ Mit gondol, egy este alatt mennyi bort fogyasztana?  

➢ Bár erre a válasz igen eltérő volt, az átlag 1-2 pohárral inna egy óra alatt. Ami azt illeti, ez 

kissé magasnak tűnik, de bepillantást enged a helyi alkoholfogyasztási kultúrába.   

További információ:  

Az ilyen típusú kutatások eléggé megbízhatatlanok lehetnek, mivel az, amit az emberek ilyenkor 

válaszolnak, nem mindig tükrözik tényleges szokásaikat. Ez a kutatás a legjobb esetben is inkább csak 

tájékoztató jellegű, semmint prediktív, de ígéretesnek tűnik!  
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 Keresletbecslés 

Az utcai piackutatás hasznos információt nyújthat a frissen nyitó bár potenciális célcsoportjáról. A fenti 

piackutatás eredményei alapján a keresletre becslés készíthető. A megkérdezettek 75%-a 26-55 éves 

volt (56 250 fő lenne, ha a mintát a teljes lakosságra vetítenénk). Ennyi emberből 30% (16 875) 

nyilatkozott úgy, hogy ellátogatna egy bárba, körülbelül havonta egyszer, és óránként körülbelül két 

pohár bort inna. 

Fontos megjegyezni, hogy ez a fajta piackutatás csak kiindulási alapot ad, és nem konkrét tényeket, 

mindazonáltal jobb iránymutató, mint a vak találgatás. A keresletbecslésből megállapítható, hogy 

bőven van lehetséges fogyasztó (több mint 4000  hetente), és némi képet ad a fogyasztási szokásokról 

is. A bár a méreténél fogva maximum 60 vendéget tud kiszolgálni egyszerre. Két pohár/óra fogyasztás 

mellett a heti maximális potenciálja (elméletileg!): 

= 60 férőhely x 2 pohár x 9 óra x 6 nap = 6480 pohár bor egy héten. 

Ebből a következő kihasználtsági becslés vonható le. 

Kihasználtság Hetente eladható pohár bor 

Ha a borbár átlagosan ¾-ig kihasznált 4860 

Ha a borbár átlagosan félig kihasznált  3240  

Ha a borbár átlagosan ¼-ig kihasznált 1620 

Megjegyzés: az első négy üzleti ciklusban a „megszilárdulási” tényező korlátozza a kereskedelmet.   
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 A minőségbiztosítási program szabályai 

A facilitátor pontozhatja a csapat minőségbiztosítási programját egy 10-es skálán. A pontszámok a 

következőket jelentik:  

❖ 1 – 6 pontnak rossz hatása van az eladásokra; 

❖ 7 pont semleges hatású; 

❖ 8 pont, vagy afölött pozitív hatással van az értékesítésre. 

Minden „okos megjegyzésért” egy pontot lehet adni. Ha a csapat pontszáma alacsony (7 alatt van), 

akkor lehetőséget kapnak hogy javítsák a következő heti pontszámot. 

Példák a megjegyzések témáira:  

Alkalmazottak: 

❖ gyakori megbeszélések a csapattagokkal a borravaló kezeléséről 

❖ eljárásmódok az alkalmazottak helytelen magatartásának ügyében 

❖ borral kapcsolatos tanulási lehetőség biztosítása az alkalmazottaknak 

❖  a kapcsolódó jogszabályokról szóló oktatás biztosítása 

Vásárlók: 

❖ Az ügyfélpanaszokra vonatkozó kód bevezetése 

❖ Tudni, mikor kell bocsánatot kérni és hívni az ügyvezetőt 

❖  A megbízások rögzítésének és a pénztárgép használatának rendje 

Helyiségek: 

❖ Figyelni a részletekre és a tisztaságra. 

❖ Minden nap friss virágokat kitenni 

Bor: 

❖ Gyakran ellenőrizni a borkészletet 

❖ A bort a megfelelő hőmérsékleten szervírozni 
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A játékosok döntéseinek jegyzéke (A facilitátor példánya) 

 

 

Szám Döntés Forduló 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Megjegyzés 

2 Felújítási terv             

3 Marketing 
költségvetés 

            

4 Hirdetési tervezete             

5 Borkészlet (rekesz)             

6 Alkalmazottak 
száma 

            

7 Alkalmazottak 
fizetése 

            

8 Bor ára poharanként             

9 Banki hitelfizetés             

11/10 Raktárhelyiség 
bővítése / hitelből? 

            

12 Minőségbiztosítási p             

13/10 Kertfejlesztés / 
hitelből? 

            

14/10 Bővítés kávéval / 
hitelből? 

            

16 Kávékészlet (kg)             

18 Kávé eladási ára             

15 Bővítés koktélokkal             

17 Koktélkészlet 
(csomag) 

            

19 Koktélok eladási ára             

 Eladott bor (pohár)             

 Heti záró érték             

 Haszon (profit)             

 Banki egyenleg – 
jelenlegi 

            


