
KERESKESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

SZAKISMERTETŐ 

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

Íme, a „Karrier Webshop” kínálatunk! 

Kedves Látogató! 

Ha megnézted a Kereskedelem és marketing BA szakismertetőt, de valami könnyebb, ingyenes és 

rövidebb idő alatt „megvásárolható” csomagajánlatra vágysz, válaszd a Kereskedelem és marketing 

felsőoktatási szakképzést.  

A termék neve: „Kereskedelem és Marketing felsőoktatási szakképzés”.  

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 asszisztens kereskedelem és marketing szakon 

Olyan gazdasági ismeretekkel, kereskedelmi, marketing szaktudással és készségekkel rendelkező 

gazdasági asszisztens, aki alkalmas a különböző termékek és szolgáltatások beszerzéséhez és 

értékesítéséhez szükséges döntés információval történő segítésére, valamint kis- és középvállalatok 

marketing, kereskedelmi és ügyfélkapcsolati tevékenységének előkészítésére. 

      Zoli: Mennyi idő, míg megkapom? 

A termék szállítási határideje: 4 félév, de az utolsó szemeszterben már gyakorlati helyen használhatod.  

Éva: De jó, akkor gyakorlati tudást is kapok. Csak egy 
típusa van? 

      Peti: Dehogy, többféle, s magad is variálhatod… 
Termékváltozatok és azok tartalmi elemei: 

Értékesítés szak: Értékesítési tevékenység folyamatai, kereskedelmi vállalatok működése és 

munkafolyamatai, logisztikai műveletek, e-kereskedelem gyakorlata 

Marketingkommunikáció szak: hatékony marketingkommunikációs kampányok előkészítése, reklám 

és PR tevékenységek megalapozása, kis vállalati belső kommunikáció tervezése 

      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) 

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… 



• Gyárlátogatások, vendégelőadók 

• 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 szervező, személyi vagy kereskedelmi asszisztens, szállítmányozási nyilvántartó, 

kommunikációs munkatárs, üzletkötő asszisztens, külkereskedelmi asszisztens. 

 

A termék ingyen, költségmentesen megrendelhető, de minimum 240 pontnyi kupon kell hozzá a 

középiskolából, ahol a legjobban sikerült érettségi tantárgyakat nézik. 

  

 

Kosárba helyez 

       
Éva: Van speciális verzió is, amit több helyen 
használhatok?? 
Peti: Neked Éva a Ker-mark BA képzést kellene 
megvenned. Igaz, hogy drágább és lassabban szállítják, 
több középiskolai kupon-pont is kell hozzá, de sokkal 
több helyen alkalmazható. 

 

 

KÖSZÖNJÜK HOGY NÁLUNK VÁSÁROLTÁL, LEGYÉL A 

TÖRZSVÁSÁRLÓNK!  

VÉLEMÉNYED OSSZD MEG MÁSOKKAL IS! 

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

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

