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Pannon B2B partner Portál  
 

A Nyugat Dunántúli Bútorgyártó Klaszter 
kezdeményezés  

a Gaálhab Szivacsfeldolgozó kft  
részéről 

 
Kedves bútorgyártó Kolléga! 

 
Cégünk a rendszerváltás óta létezik, a Hazánkban működő kárpitos bútorgyártók 
beszállítójaként. 5 éve kezdtünk el önállóan matracot, majd fekvőbútort gyártani. 
Ezen termékkör kiszolgálására kidolgoztunk egy online b2b bútorforgalmazási felületet, ami 
konfigurátorként is tud működni. Ezt az elmúlt hetekben vezettük be. 
 
Partnereink körében a fogadtatás kedvező volt, a rendelések már azon érkeznek a 
vállalatirányítási rendszerünkbe. 
 
Ezen rendszer bevezetése közben jött az ötlet, hogy ki kéne terjeszteni ezt a szisztémát egy 
gyártói együttműködéssé. 
 
Látom, hogy piacunkat, hogy ostromolják a külföldi gyártók, tapasztalva, hogy az online 
forgalmazás milyen teret nyer idegen webshopok gombamód szaporodásában, egy hazai 
összefogás képe körvonalazódik bennem.  
 
A Covid 19 utáni időszak számtalan változásai között fő szerepet kap a digitális átállás, 
esetünkben a gyártásban, és nyilván a forgalmazásban is. 
 
25 év rendszerfejlesztői tapasztaltom után belefogtam ERP rendszerünk webre való 
kinyitásában, és kidolgoztam egy korszerű bútorforgalmazó üzleti modellt, amely kevés 
akkor, ha csak fekvőbútor gyártóként a cégem van mögötte. Egy tervezett összefogás erejét 
tudná erősíteni portálunk! 
 
Ezt szeretném az alábbiakban bemutatni, és Téged leendő partnerként megszólítani.  
 
A végcél, hogy megalakítsuk a Pannon b2b Nyugat Dunántúli Bútorgyártó Klasztert, mint 
gyártói összefogást.  
Ez egy olyan társulás lenne, ahol egymást elfogadó, egyenrangú partnerként tekintő 
magyar tulajdonú kkv-k fognak össze a hazai, és a Közép Európai piacon, a külföldi 
gyártókkal, beszállítókkal szemben.    
Ezen társulásnak a jogi kerete nincs bennem letisztulva, az csak sok-sok tárgyalás utáni közös 
dekrétumban ölthet alakot, minden szereplő egyetértésében.  
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Ebben a levélben csak gondolatokat vetek fel, és üzleti- és technológiai modellt 
vázolok. 
 
 
 
 

Az üzleti modell 
 
A vázolt együttműködés egy többszereplős megállapodás cégjeink által gyártott termékek 
forgalmazására, eddigi, és jövőbeni partnereink számára. 
 
Az üzleti modell online kerete egy közösen, vagy a választott, elfogadott rendszergazda által 
üzemeltettet viszonteladó partner portál.  
 
Az együttműködés a kölcsönös érdekek mentén teherrel is jár, pl. közösen finanszírozott 
online marketing költségek, országos hirdetések, valamint a rendszergazdai, vagy 
nagykereskedői és logisztikai költségek, (mint pl. a régiónkból indított túrajárat az Alföldre 
vagy külföldre.) 
 
Ez egy online ökoszisztéma, e- kereskedelmi megoldás hazai viszonyokra direkt értékesítést 
nem végző, viszonteladó partnerekkel dolgozó hazai gyártóknak. 
 
Nem webshop, magánembernek vásárolni, és rajta fizetni nem lehet, inkább a partnerek 
értékesítésének támogatásában segít ismertetőfelületként, támogatva a bolti eladás 
folyamatát.  
 
B2B webshop funkciók: viszonteladói és gyártói felületek.  
 
Felhasználóbarát felület, bútor konfigurátor, sok grafikával támogatva mutatja a választott 
termék partneri és vásárlói árat, így nem kell ajánlatra várni. 
 
A felület kizárólag bútor viszonteladóknak készül üzlettéri, és mobil használatra, ahol az ő 
logójukkal, ő áraikkal tudják mutatni vásárlóinak termékeiket. 
Ezzel javul a bizalom közöttünk, mert bennünk gyártókat – akár mint a szövetséget is – 
anonim módon tudják kezelni a boltosok, kvázi kapnának tőlünk egy ingyen bolti bolt 
konfigurátort! 
A bolti értékesítő a portál felületet sajátjaként aposztrofálva mutatja a vásárlóinak, így 
tanácsadóként bevonva őt a kiválasztási folyamatba. Ezzel ő is fokozza a bizalmat a 
vásárlójával szemben, hiszen az azonnal lát árat, terméket, katalógus lapokat, de nem lát 
gyártót, nem tud kombinálni és árukeresőben az adott termékre rákeresni.  
 
Mi, mint gyártók pedig modell szinten, város szinten, partner szinten tudjuk paraméterezni, 
hogy ki mit lát, ill. mit forgalmazhat.  
Ha az egyik városban már van forgalmazónk egy adott modellre, azt abba a városba nem 
ajánljuk, így a város többi bútorboltja nem fogja látni.  A rendszer révén van módunk új 
partnerekhez eljutni. 
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A meglevő partnereit minden gyártó az eddigi módon továbbra is kiszolgálja. Gyártóként mi 
döntjük el, hogy ebben a rendszerben kinek mit adunk és mennyiért. 
Ez nem egy standard b2b webshop, ahol minden partner azonosat lát. Ebbe a rendszerbe a 
vásárlók azzal az árral ill, kedvezménnyel léphetnek be, amit mi gyártók meghatározunk 
nagyker és kisker áron egyaránt. 
Azonban lesz lehetőség országosan egyforma ajánlott áron is dolgozni, ez, mint jövőbeni cél, 
elengedhetetlen akkor, ha közösen indítunk országos, vagy külföldi kampányt. 
 
A vásárló előtt a termék átvételéig mi gyártók ismeretlenek vagyunk. Azt kommunikáltatjuk 
partnereinkkel, hogy ez a magyar Pannon Bútorgyártó Szövetség a minőségi bútorok hazai 
gyártójának a szervezete, akik egy lakás, egy panzió és egy szálloda minden bútorára 
kínálnak megoldást. 
 
Fontos lesz kihangsúlyozni azt is, hogy a garancia kezelésben ránk számíthat a partner, és 
erre kidolgoztunk egy olyan e-garancia rendszert, amit jövőre fognak bevezetni a sávos 
szavatossági- garancia változások kapcsán.  A törvény várhatóan 100 ezer Ft.-ig 1 év, 200 
ezerig 2 év, és 300 ezer Ft érték fölött 3 év szavatosságot vár majd el tőlünk. 
A garanciakezelés elvét alaposan kidolgoztam, egy QR kódos bejelentkező felületen 
elérhetővé téve a vásárlók számára. 
Ezzel tovább tudjuk a bizalmat a kereskedők fele erősíteni. 
 
A felület alkalmas egyszerű 1 bútor, 1 cikk, 1 fénykép, klasszikus webshop megjelenés 
szerinti termékek forgalmazására, kiegészítők, kellékek, tömegtermékek keresésére, és 
alkalmas elemes ülő- és fekvőbútorok, szekrénysorok forgalmazására, összetett 
termékpaletta esetén pedig konfigurátor üzemmód is használható, megfelelő fotó- ill.  
grafikai előkészítés után.   
 
 
 

Az technológia  
 

 
 A Partner Portál a Gaálhab ERP rendszerével dolgozik online kapcsolatban. Az adatkonverzió 
a legmodernebb adatcsomag küldő rendszerrel kommunikál erős biztonságban. A 
technológia a mobiltelefonokon működő értesítő üzenetek elvét használja, nagyon gyors. 
 
Egyelőre csak azokat termékeket tudja kezelni, amelyek a Gaálhab rendszerünkben 
rögzítésre kerülnek. Webes adatbázist még nem használ, az operátorok a cégünk dolgozói. 
 
A bejelentkező viszonteladó partnerek csak a gyártó által  engedélyezett modellt és 
meggyezett árat látják. Elvileg működő gyártó- kereskedő kapcsolatok is bevonhatók a 
rendszerbe, a jelenleg működő árakon. 
 
Nektek kollégák, olyan belépési jogot adunk, amellyel minden gyártó minden termékét 
látjátok, és azt is lekérhetitek, hogy ezek közül mit, melyik bútorüzlet forgalmaz.  Ez 
feltételez egy szoros bizalmi viszonyt közöttünk gyártók között, ami nélkül a rendszer nem 
is működhet.   
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Mindez mellet a bútor viszonteladó azonnal lát árat, terméket, katalógus lapokat, de -ha 
nem tárjuk föl előtte -nem látja ki a gyártó. 
Az ő vásárlója sem látja a gyártót, és nem tud kombinálni és árukeresőben az adott termékre 
rákeresni. A konkrét termékeinkére a Google kereső nem lát rá. 
 
Minden bútormárka önálló hónappal fog rendelkezni, amely csak katalóguslap – nincs ott az 
láblécben, hogy ki a gyártó. 
Azonban célszerű lenne üzemeltetni egy közös pl. a www.pannonb2b oldalt, amelyben 
minden termék belekerülhetne. 
Itt bemutatkoznánk mint gyártó szövetség – és kik a tagjai, mi a küldetésünk- de a honlpon a 
bútorok már fajta- és modell szerint lennének csoportosítva.  
A portál minden cikknél, és elemnél oda tud mutatni majd a honlapra, ahol az részletesen be 
van mutatva. 
 
Technikailag nincs kizárva az sem, hogy a teljesen feltárjuk a gyártót, az oldalunkról az ő 
jelenlegi honlapját engedjük linkelni, még az sem kizárt, hogy csak a felületet adjuk,      
és minden kommunikáció a bolt és a gyártó között történjen, de ez a FAVI modellje, mi pedig 
mások akarunk lenni. 
 
Utóbbi esetben azonban a vásárló is eléri a gyártót, aminek viszont a kereskedők többnyire 
nem örülnek. 
 
Hogy jut hozzá mégis az egyszerű vásárló a felülethez? 
 
Szabadon sehogy. 
 
Csak úgy, ha bemegy egy partnerünkhöz egy bútorboltba, és ott a Klaszter valamelyik 
kiállított termékén talál egy QR kódot.   Ezt a kódot okos eszközön leolvasva megnyitja neki 
az adott bútort az adott üzlet kisker árán, úgy, hogy a felületen az adott bolt neve, logója van 
rajta.  
Tehát itt a TESZT Bútorszalon egyik matraca 79 500 Ft kisker áron kapható, ennyit lát a 
vásárló. 
 

 

http://www.pannonb2b/
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Ha matracot keresett a vevő, akkor azok között tud válogatni nem léphet a bútorra. 
Ha bútor iránt érdeklődik akkor az azon QR kóddal arról mindent megtudhat, de másról nem.  
Ezt a keresést a vásárló a boltban végzi, amiről az ottani értékesítő információt kap, és 
megszólíthatja a vásárlóját, tanácsaival segítve immáron az ő mobilján, tabletjén ott az 
üzlettérben, vagy pc -n az értékesítői pultnál. 
A rendelést csak az értékesítő adhatja le, a vásárló csak az adott bolttal áll kapcsolatban 
A rendelés megtörténte után a rendszerünk azonnal visszaküldi 2 db a hiteles visszaigazolást, 
melyek közül az egyik a bolt logójával és áraival a vásárló példánya. A boltnak emailben az 
alábbi üzenetet küldjük. 
„ 
 
Kedves Partnerünk! 
 
Előrendelésed köszönettel vettük, rendszerünkben rögzítésre került! 
 
A termékeket a mellékelt " WEB partner visszaigazolás” PDF fájlban igazoljuk vissza. 
 
Vásárlódnak add át, vagy küld el a " Vásárlói visszaigazolás " mellékletet.  
 
TUDD! 
 
Ha a VÁSÁRLÓ, a KERESKEDŐ, és a GYÁRTÓ azonos tartalmú színes termékleírást kapja, 
csökken a hibalehetőség! 
 
Rendelésed a következő munkanapon 11 óra után adjuk gyártásba, addig módosíthatod, 
visszavonhatod.  
 
Gaálhab Fekvőbútor Manufaktúra. 
 
„ 
 
 
A bútorok választásánál 17 paraméter használható, amelyek szabadon átnevezhetők, 
rendezhetők és csökkenthetők.  Ha a termék egyszerű, akkor szűrő nélkül képek alapján, ha 
összetett akkor a bútorra jellemző méret, elem tulajdonság ( pl 3-as kanapé, jobbos, balos , 
szín, stb ) paraméterezhető.  Az egyedi szűrő beállítások, és a rétegekből álló képek 
segítségével nagyon bonyolult bútor rendszerekből is könnyen 1 percen belül lehet 
választani. 
 
Nálunk a moduláris fekvőbútoroknál ezek vannak. 
 
Méretek, komfortok, súlyadatok beépülő elem tulajdonságok, 3 különböző bevonó, 
lábazatok. 
Azonban ezek szabadon bővíthetők, átnevezhetők.  
 



 

6 | O l d a l  
 

 

 
 
A fenti táblázatban paraméterezhető   a keresőmenü, ami így nagyon jól átlátható érthető 
lesz.  
 
 
 
További jellemzők.  
 

 négy árkategóriában rengeteg szövet választható 

 láb, kiemelőrugózat, cérnaszín választható  

 amit a program enged, azt tudjuk legyártani. 

 műszaki metszet segíti a belső tartalom megértését 

 számos szöveges infó a felületen 

 azonnali link a katalógus honlapra színes termékfotóhoz leírásokhoz. 

 kombináció elmentése, az újra rendeléseket támogató funkciók 

 jogosultságkezelés, egyedi ügyfélárak, hitelkeret kezelése, partnerek forgalmi 
adatainak megjelenítése, számlák kezelése 

 garanciális ügyintézés ügyfélkapcsolati teendők kezelése 

 gyártási státus ellenőrzés,  

 a gyártási szám, ill a terméklapon, és a bútoron elhelyezett QR alapján történő 
garanciális bejelentés, azonnali automata válaszok, kérések a  vásárló fele. 
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A moduláris bútoroknál grafikai megjelenítés elve a rétegből álló képek egymásra 
helyezése. 
 
Ezek lehetnek számítógépes rajzok, és egyszerre készített fotók is 
 
Nem moduláris bútoroknál egyszerűen 1 termék, 1 fotó. 
 

 
 

Kedves Kolléga! 
 
Kérem gondold át, hogy részt kívánsz-e venni egy ilyen csoportosulásban, szükségesnek 
tartod-e az összefogás, az együtt fellépés erejét! 
Látod- e, hogy az olasz, a lengyel, a szlovák bútorgyártók forgalmazók, de már a 
Nyíregyháza környékén a magyar vállalkozók is ezt, hogy csinálják?  
 
Itt az ideje, hogy egyesítsük az erőinket!  
 
Nem biztos, hogy én vagyok alkalmas egy klaszter vezetésére, de mint rendszerfejlesztő 
bútorgyártó, biztos, hogy mindenkinél jobb B2B webshopot tudok létrehozni!  
 
Ha mi magyar bútorgyártók, és magyar bútorforgalmazók összefogunk tudunk erősek lenni 
a multikkal, és a külföldi beszállítókkal szemben. 
 
Tudd, hogy IT technológia, online marketing nélkül nem fog menni!  
 
Kérem fogadj egy baráti beszélgetésre üzemedben!  
 

És ha a részletek még érdekelnek fussad át az itt leírtakat is!  
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Bejelentkezés oldal: 

A megadott címmel, jelszóval léphetsz be. 

 

Kezdő oldal:  

Már az első lapon beköszönnek a csempés felosztások. Minimál szövegre törekedve, inkább a 

látványnak adtunk nagyobb hangsúlyt. Az információs mezőkbe rejtettük a leírások zömét. 

 

 

 



 

9 | O l d a l  
 

Fő típusok: 

A 3 kezdő csempe alatti felosztások. 

BÚTOR csempe: 

Itt találhatóak a bútorokkal kapcsolatos további típusokat. Bővebb tájékoztatást az információs 

gombok adnak. Itt jelenne meg pld ülőgarnitúra, étkező, vagy nappali, konyhai bútorok, stb.  

 

Bútor modellek.  

A főtípus alatti bútor család, modell. 

 



 

10 | O l d a l  
 

BÚTOR rendelési folyamat:                            

 

 

 

o Fejvég típusok 

 

 

o ÁGYtest típusok 
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o Bútorláb és emelő rugózat 
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o Kárpit, bevonó kategória választás (1,2,3,4 … stb.) 

 

 

o add meg a rendelési számodat, egyedi megjegyzéseidet -nem kötelező kitölteni- 

(méret változás, szín opciók. stb.) 

o válaszd ki a megfelelő bevonókat fejvég, ágytest szinten 

o amennyiben saját szövettel kéred, válasszad a Vevői szövet főtípust 
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o válaszd ki a varrás típust (kontraszt, színazonos) 

o ha konkrétat szeretnél add meg az opciók közül a cérna színét is 

o jelöld ki a felsoroltak közül a matrac huzat típusát 

 

 

o add meg a vásárlód által kiválasztott lábszínt 
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2.) Szállítási cím: 

o válaszd ki, melyik üzletedbe kéred a terméket 

o ha az előzőkben elfelejtettél rendelési számot vagy egyéb megjegyzést adni, itt még 

mindig megteheted 

o a MEGRENDELEM gombbal véglegesíted a rendelésed 
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o vevői 
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o automatikus üzenet 

 

 

 

 

Matrac: 

o bolti 
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o vevői 

 

 

 

 

 

 

 


