
KERESKESKEDELEM ÉS MARKETING BA KÉPZÉS SZAKISMERTETŐ 

Miért épp Téged vár, miért Neked való a Kereskedelem és marketing szak? 

Íme, a „Karrier Webshop” kínálatunk! 

Kedves Látogató! 

Üdvözlünk a Marketing és Turizmus Intézet „Karrier Webshopján”!  

Egy fantasztikus csomagajánlatot állítottunk össze, kifejezetten a Te igényeidnek megfelelően.  

A termék neve: „Kereskedelem és Marketing alapszak”.  

Kérünk, tekintsd át az ajánlatunk részleteit és bízunk benne, hogy hamarosan Téged is a több száz 

elégedett vásárlónk között köszönthetünk! 

Jó böngészést kívánunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaptermék: Közgazdász kereskedelem és marketing szakon 

Olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi, marketing szaktudással és készségekkel 

rendelkező gazdasági szakember, aki alkalmas a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt 

beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok marketing, piackutatási, kommunikációs, 

ügyfélkapcsolati, kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. 

      Zoli: Mennyi idő, míg megkapom? 

A termék szállítási határideje: 6+1 félév, de az utolsó szemeszterben már gyakorlati helyen 

használhatod.  

      Éva: Ez jó, de csak egy típusa van? 
      Peti: Dehogy, többféle, s magad is variálhatod… 
Termékváltozatok és azok tartalmi elemei: 

Értékesítési szakirány: Értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatai, kereskedelmi vállalatok 

működése, kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatai és technikái, logisztikai folyamatok, e-

üzlet módszerei és háttere 

Marketingkommunikáció szakirány: Reklám, eladás ösztönzési adatok elemzése, hatékony 

marketingkommunikációs programok összeállítása, programok lebonyolításának ellenőrzése, 

jelentések, felmérések elkészítése, szóbeli és írásbeli kommunikáció 

      Éva: És semmi kiegészítő kütyü? 
      Peti: De, tök jó dolgok… hármat én is kipróbáltam. 
Opcionálisan beépíthető, rendelhető kiegészítők: 

• Tanirodai programokban való részvétel (ösztöndíj kiegészítés) 

• Az Intézet saját kutatásaiba való bekapcsolódás (ösztöndíj kiegészítés) 

• Egyéni és csoportos versenyeken való indulás (ösztöndíj kiegészítés) 

• Gyárlátogatások, vendégelőadók 

Zoli: Én marketingben gondolkodom, ki tud már 

erről a termékről valamit? Érdemes kipróbálni? 

Peti: Igen, én már ismerem, maga az alaptermék 

vonzó, sok helyen felhasználható… 



• Intézeti kirándulások, szakestélyek 

   Zoli: Akkor hol is használhatom? 
Peti: Lényegében mindenütt, ahol van térerő, a termelő cégeknél, médiában, 
önkormányzatoknál… egyik haverom színházmarketinget csinál, a barátnőm 
pedig egy turisztikai cégnél értékesítő. 

A termék az alábbi munkakörökben használható: 

Értékesítési, beszerzési, logisztikai, kereskedelmi, key account menedzser, üzletkötő, területi 

képviselő, külkereskedő, reklámszakember, Kommunikációs és PR munkatárs, város- és 

településmarketing menedzser, kulturális és civil szervezetek marketing szakértője, szóvivő 

  
  Peti: és ha ügyes vagy, gyorsan vezetővé is válhatsz... 
 Zoli: Nincs olyan, hogy mindez előre kipróbálható? 

Peti: de a duális képzés, amikor az első perctől kezdve 
már egy konkrét cégnél használhatod, s fejlesztheted 
a tudásod, s a fele időt nem az egyetemen, hanem a 
cégnél töltöd.  

  Zoli: Egyre jobban tetszik, mibe kerül mindez? 

 

A termék ára 175.000 forint szemeszterenként, s kell hozzá minimum 260 pontnyi kupon is a 

középiskolából.  

   Zoli: Ez nem semmi, s valami akciós ajánlat nincs? 

Peti: de, persze, hogy van, ha 449 kupont hozol, akkor az egészet ingyen 
viheted, s ha ennél kevesebbet, de a felvételi licitnél a tied a legtöbb kupon, 
akkor egy szemesztert ingyen kapsz.  
Gabi: a duális kipróbáláskor meg még neked fizetnek munkadíjat. 

Zoli: Egyre jobb, én ezt meg fogom venni, de addig még gyűjtöm a 

kuponpontjaimat, megyek is tanulom a törit, meg a matekot…? 

 
 

Kosárba helyez 

       
Éva: Nekem drága, nincs olcsóbb, egyszerűbb verzió? 
Peti: Neked Éva a Ker-mark FOSZ, a felsőoktatási 
szakképzési verziót kellene megvenned, azt 
gyorsabban, négy félév alatt szállítják, s ingyenes 
elérhető, sőt többnyire még kevesebb kupon-pont is 
kell hozzá. Igaz nem olyan sok helyen használható. 
István: Nekem már van egy ilyen termékek, szeretnék 

ebben a műfajban még valami korszerűt, egy szinttel 

jobbat, hol keressem? 

Peti: Te keresd a webshopban a Marketing mesterképzést, az még jobban, 

vezető helyeken használható, de már csak négy szemesztert kell rá várni, s 

adott esetben az is ingyen elérhető. 

KÖSZÖNJÜK HOGY NÁLUNK VÁSÁROLTÁL!  VÉLEMÉNYED OSSZD MEG MÁSOKKAL IS! 

Ajánlatunkról bővebb információt az alábbi linken találsz: www.marketing-turizmus.hu 

http://www.marketing-turizmus.hu/

