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Meska kézműves piactér

– Adásvételi portál
– Közvetítő szerep
– Speciális termékek
– Üzleti modell
– Kirakatböngészés
– Kedvencek útvonala
– Felhasználói 

szerkesztők
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Meska számokban:

– Kézműves alkotók száma:                        3.694
– Aktív termékek száma: 76.878
– Regisztrált felhasználók száma 102.113
– Látogatások száma : 646 329/hó
– Oldalmegtekintések száma - PI:      10 846 468/hó
– Oldal/látogatás: 16,8
– Látogatás átl. Időtartama:      10 perc!
– Fővárosi/vidéki látogatók aránya 30/70%

Növekedés számokban: (2013. máj./2012. máj.)

– Kézműves alkotók száma: 26%
– Felhasználók száma: 59 %
– Aktív termékek száma: 29%
– Adásvételek száma:                                  22 %
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Társadalmi szerepvállalás

Értékteremtés

– Reklámok torzító hatása
– Kézművesség, egyediség, eredetiség

Kézművesség, mint az élő kultúra része
– Kihalófélben lévő mesterségek
– Hagyomány és az élő kultúra konfliktusa

Munkanélküliség, atipikus foglalkoztatási formák
– Gazdasági válság és a Meska
– Önfoglalkoztatás, önállóság
– Megváltozott munkaképességűek motivációi
– Rugalmas munkaidő



Társadalmi szerepvállalás

Stressz, mentális egészség
– Anyagi siker mellett pszichés hozadék
– Önkifejezés, önbizalom
– Művészetterápia

Elszigeteltség csökkentése
– Határon túli kapcsolatok
– Hátrányos helyzetű kistérségek
– Alkotók és vásárlók 70%-a nem fővárosi!

Eszköz környezetünk kímélése érdekében
– Széles tömegek elérése, találkozási pont
– Hasonló gondolatok cseréje
– Fair Trade
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Döntési pontok, növekedésünk kritikus pillanatai

– Indulás: új szoftver
– Kommunikáció: specializálódás, feladatmegosztás
– Túlterheltség: automatizálás
– Webergonómia, keresőoptimalizálás
– Kézműves alapanyagok, késztermékek: alkotókboltja.hu
– Láthatóvá válás: kiszervezés, bérelt szolgáltatások, szakértők 

bevonása

Hátrányból előny!

– Kockázatvállalás, elhivatottság, szakmaiság
– Rugalmasság, ügyfélközpontúság
– Kézműves piactéren túl szakmai központ

Mérföldkövek
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Kihívások

Bevételek hatékony elköltése
– Látható és láthatatlan
– Szabad művész és az informatikai kockafej
– TV reklám vagy webmarketing

Felhasználók kontra Google
– Webergonómia
– Keresőoptimalizálás

Minőség kontra választék
– Finanszírozás
– Szubjektivitás
– Eladó kontra vásárló
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Tervek

Ismertség növelése, új célközönség bevonása

– Férfiak, fiatal generáció, internetezni tanuló idősebb korosztály
– Kézművességhez korábban nem kapcsolódó rétegek
– Mobilon, táblagépen, egyéb eszközökön internetezők

Üzletfejlesztés
– Kártyás fizetési lehetőség bevezetése (alkotó-vásárló között)
– Hatékonyságnövelés (aktivitás, konverzió, új funkciók)
– Közösségi szálak erősítése, kézműves téma gyűjtőhelye

Társadalmi szerepvállalás
– Kézműves mesterek Alapítvány létrehozása
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Köszönjük a figyelmet!

György Róbert
+36-30-6607164

meska@meska.hu

www.meska.hu
www.alkotokboltja.hu


