Hogyan használjuk az -Üzlet@Hálón- portál
szolgáltatásait ?
Számos vállalkozásnak okoz problémát, hogy nem ér el jelentősebb
sikereket, mivel termékének és szolgáltatásának üzenete nem jut el
potenciális ügyfeleihez. Ennek kiküszöbölésére szolgál az Üzlet a Hálón
portál. A cégek bemutathatják tevékenységeiket, termékeiket, illetve
felvehetik a kapcsolatot az általuk keresett termékeket és szolgáltatásokat
kínáló egyéb vállalkozásokkal is.
Az Üzlet@Hálón a kereskedelmi és iparkamarák e-piactere a kamarai
regisztrált vállalkozások, az önkéntes kamarai tagok és partnereik számára,
ahol céginformációk, termékek és szolgáltatások részletes leírása, üzleti
ajánlatok, üzleti hírek találhatók.
Az Üzlet@Hálón kitűnő lehetőséget nyújt a kamaránál regisztrált
vállalkozások számára az interneten való megjelenéshez is. Adószámukkal
és jelszavukkal (amit a kamarai regisztráció elvégzésekor adtak meg)
bármikor frissíthetik, módosíthatják, bővíthetik a vállalkozásaik ajánlatait.
A portálon magyar és nemzetközi üzletember találkozók hírei, kínálatai is
megjelennek. Amennyiben az ajánlatnál referencia szám van megadva, az
info@uzletahalon.hu e-mail címen bővebb információt kérhetnek.
A Portált az MKIK üzemelteti, a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák
közreműködésével. A Megyei Kamarák tagjai és regisztrált vállalkozásainak
üzleti ajánlatait, cégbemutatkozását helyezhetik el a portálon, melynek
célja, hogy ezeket az adatokat minél több helyre eljutassa, és ezzel segítse
a vállalkozások új piacokon történő megjelenését, illetve piaci pozíciójuk
megerősítését.
Hogyan működtessük a portált?
1. A regisztrált cégek a kamarai regisztrációkor (kamreg.hu) megadott
adószámmal és jelszóval léphetnek be
a

http://www.uzletahalon.hu oldalra.

Ehhez a nyitóoldalon nyomja meg a "Bejelentkezés" gombot

A bejelentkezéshez átkerülünk a következő oldalra:

Itt kell beírnia a Kötelező regisztráció során megadott adószámát, és
jelszavát.

Amennyiben elfelejtette a jelszavát, itt talál segítséget!
Az adószám és a jelszó ellenőrzése a regisztrációs adatbázisban (kamreg)
történik.
2. A sikeresen belépett vállalkozás saját adatait ellenőrizheti az oldalon, de
itt átírni nem tudja, arra a kamreg.hu –n lesz lehetősége.

3. A sikeresen belépett vállalkozás üzleti ajánlatot (bemutatkozót) tehet fel
a honlapra, maximum 3 db-ot. Az ajánlatok legfeljebb 3 hónapig
érvényesek, de meghosszabbíthatóak belépés után. A lejáratról
figyelmeztető e-mail-t küld a rendszer.
Új ajánlat elkészítéséhez válassza a bal oldali oszlopban az "Ajánlat
rögzítése" menüpontot.

4. A honlap látogatói böngészhetik, kereshetik a regisztrált vállalkozások
által feltett ajánlatokat. Az üzemeltető által feltett ajánlatokat csak a
sikeresen belépett vállalkozás láthatja.
5. A keresés egyszerű, egy mezős, (pl. gázszerelő pécs), az önkéntes tag
ajánlata előre jön a keresési listán.

...és itt egy ajánlat képekkel felturbózva...

6. Hírlevél: A regisztrált vállalkozás részére üzleti ajánlat hírlevél áll
rendelkezésre, ahol beállítható, hogy milyen típusú (keres-kínál) és
ágazatú, (max. 3), ajánlatokban érdekeltek.

A látogatottság növelése érdekében, az üzemeltető minden nap frissíti a
portál tartalmát, egyéb, külföldi, magyar vonatkozású ajánlatokat is gyűjt és
publikál, valamint cikkeket jelentett meg Magyarország és a világ üzleti és
gazdasági vonatkozású híreiből.
Az adatbázis folyamatosan bővül, ezáltal kínál lehetőséget a vállalkozások
piaci esélyeinek növeléséhez.
http://www.uzletahalon.hu

