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DIGITALISMEGOLDASOK.HU
IPARI MEGOLDÁSKATASZTER PORTÁL
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Projekt kód és név: GINOP – 1.1.3-16-2017-0001
Modern Mintaüzem Program I. - mikro-, kis- és
középvállalkozások üzletviteli folyamatainak
megújítása, valamint a digitális és automatizációs
fejlesztések élénkítése

Megvalósítók: IFKA és IVSZ
Célcsoport: hazai termelő kkv-k

Cél: egy olyan felület biztosítása, amin keresztül a cégek a
különböző digitalizációs igényeikre megfelelő válaszokat
és megoldásokat kapnak (megtalálják a megoldásszállítót)
az oldal szerepet vállal az
ipari digitalizáció fejlődésében/katalizálásában
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Nem cégkereső portál, itt a digitális megoldások a főszereplők. A regisztráció első sorban arra kell, hogy
a megoldásszállítók önkiszolgáló módon biztonsággal tudják kezelni az adataikat
"katalógus" kialakítása, amibe megéri a cégeknek beprofilozni magukat és egyfajta kapcsolatot is
biztosít
Ingyenes marketing engine, amivel a cégek arra kapnak lehetőséget, hogy kirakják az ablakba a
szolgáltatásaikat
Egy megoldás csak egy rövid leírással is feltölthető, később bármikor lehet kiegészíteni ismertetőkkel
vagy esettanulmányokkal. Árat nem szükséges feltüntetni, az majd a személyes kapcsolatfelvétel során
tisztázható.
A feltöltött anyagokat munkatársaink publikálás előtt még jóváhagyják, ami kb. egy-két napon belül
megtörténik.
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ESEMÉNYEI
November vége: Keresési kínálati funkciók tesztje
December eleje: oldal indítása
December 5: Belső kampány (IVSZ, IoT mcs) – T. Balázs előadás
December – Január: Kínálati funkciók feltöltése: 2 belső eDM kampány
Január: megoldások feltöltésének ösztönzése
HIPOTÉZIS: egy cég 3 megoldás
TERVEZETT: 30 cég/ 80 megoldás - végül: 50 cég / 90 megoldás január végére

AKTUÁLIS
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Digitalismegoldasok.hu nagyközönség elé tárása (megoldásszállító kampány folyamatban)
• Február végétől folyamatos kampány:
• https://ivsz.hu/hirek/tedd-lathatova-digitalis-ipar-4-0-megoldasaidat/
• https://www.youtube.com/watch?v=zeZLzgQrQtg&t=8s

Megoldáskereső kampány (március vége, április)
- GINOP 1.2.8 (kb. 2500 KKV)
- GINOP 1.1.3 – 846 KKV
- Magyar Multi Program – 70 kontakt

- JELENLEG: 75 cég 127 megoldás (03.16)
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☺
1. Digitalismegoldasok.hu regisztráció
2. Céges adatok kitöltése
• Céges kapcsolattartó
• Cégismertető .pdf
• Események
• Jóváhagyás a háttérben
3. Megoldások adatainak kitöltése
• Minimum 3 keresőszó
• Megoldás kapcsolattartó
• Megoldás ismertető .pdf
• Esettanulmány .pdf
4. Rendszeres felülvizsgálat
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Visszajelzéseket várjuk:
digitalismegoldasok@ivsz.hu
Köszönöm a figyelmet!

