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AZ OLDAL BEMUTATÁSA   

Az oldal a www.orszagvirag.hu címen tekinthet meg.

  

A portálrendszer lényege az országos virágküldés, mely megvalósítása a következ képpen 

történik: 

Az országot településekre, városokra szegmentálja az oldal. Egy várost egy virágüzlet fedhet le, így 

kívánjuk egy adott város virágüzletét a versenytársai elé helyezni. 

A virágküldés lényege az internet elterjedtsége és országos lefedettsége révén az, hogy a látogató 

amelyik városba szeretne virágot küldeni, annak a városnak a virágüzletét kiválaszthatja, így a 

leggyorsabban és kedvez áron küldhet virágot. Véleményünk szerint egy adott városban egy 

helybéli virágkereskedés a legoptimálisabb döntés. 

A portál kiemelt célja, hogy partnereinket egy 24 órában dolgozó online munkatárshoz 

juttassuk. A kompozícióik így elérhet vé válnak országos szinten, éjjel-nappal megrendelésre 

készen, további alkalmazott felvétele és a nyitvatartási id meghosszabbítása nélkül.

 

Azok számára, akik nem rendelkeznek üzletükben internettel, létrehoztuk a telefonos 

ügyfélszolgálatunkat. A megrendelésr l telefonos ügyfélszolgálatunk is kap értesítést, amir l 

haladéktalanul tájékoztatja a virágüzletet.   

Minden partnerünk saját (külön) weboldalt kap. 
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Technikai m ködés:

   
A weboldal elkészítésekor egy olyan portál megalkotása volt a célunk mely a látogató 

számára is áttekinthet és a partnereink számára is az. 

  
1)  A föoldal 

A f oldalon sorban az adott városok lista szer megjelenítése látható. Lényege, hogy a 
megrendel minél gyorsabban és egyszer en kiválaszthassa azt a várost ahová küldeményét 
szeretné kézbesíteni. Ha ráklikkel a városra , rögtön az adott város kínálatát veheti górcs alá, 
tévutak nélkül. Az adott megye, város, falu kínálatát természetesen egy partnerünk látja el és az 
általa árusított virágköltemények láthatók versenytársak nélkül.   

2)   Aloldalak 
A f oldalról a fent leírt módon a város kiválasztásával egy következ szintén áttekinthet 

oldalra jut el a látogató ahol a fényképpel ellátott virágkompozíciókat tekintheti meg. Az oldal alján 
árkategóriák láthatók a pontos nagyságrend meghatározása érdekében. Itt egy rövid leírás olvasható 
az adott csokorról fényképpel és ár megadásával. Amennyiben a megrendel kiválasztotta a listából 
a neki tetsz t egy megrendelem

 

opciót lát minden összeállítás mellett. A megrendelés 
kiválasztásakor a megrendel ívhez érkezik. Itt a következ adatokat kell megadnia a rendelés 
feladásához. Név, telefonszám (az esetleges pontosításhoz) e-mail cím (nem kötelez kitölteni) Cím 
(nem kötelez kitölteni). A szállítás címe, id pontja és itt van mód ajándékkártya feliratának 
megadására is, továbbá van egy megjegyzés rovat, melyet azért találtunk fontosnak, hogy egyedi 
megrendelésre is mód nyílhasson, abban az esetben ha a megrendel plusz virággal egészítené ki a 
csokrot.  
A megrendelés adatai felett az üzlet adatai találhatóak telefonszámmal, elérhet ségekkel. Ez a 
technikai m ködést és reklámot is biztosít a partnerünknek. 

 

Az adatok kitöltése után két lehet ség van. Vagy a lemondom opcióval törli a megrendelését, így 
elkerülhet k a valótlan rendelések, vagy a feltételek elfogadásával feladja rendelését.

 

A rendelés feladásakor partnerünk sms értesítést is kaphat a megrendelésr l, mely nem emelt díjas. 
E-mail értesítést minden esetben kap a partner a megrendelésr l. Amennyiben igénylik, 
megrendeléseket telefonos ügyfélszolgálatunk segítségével is eljuthat önökhöz!     

Adminisztrációs felület a partnerek részére: (http://www.orszagvirag.hu/admin)    

A portál m ködését az adminisztrációs felület teszi lehet vé, ahol a partner egy belépést 
követ en melyhez egy azonosító és egy jelszó szükséges felviheti üzletei adatait, elérhet ségeit 
weboldalának címét is, és virág összeállításait. 
Egy kézenfekv példán keresztül szemléltetve, van egy csokor mely el re össze van állítva a bolt 
kínálatától függ en. Ennek a csokornak megadható az ára, neve (melyr l az üzlet is beazonosíthatja 
a kompozíciót) fénykép is csatolható hozzá.  
Amennyiben egy adott csokrot nem kíván megjeleníteni a weboldalon szabadon szabályozhatja 
kínálatából egyetlen kattintással, így a látogatók mindig azokat az összeállításokat látják amit a 
partnerünk láttatni kíván.   
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Az oldal el nyei:

   
1. Magyarország egész területére kiterjed rendszer.

 
2. Partnereknek saját aloldal  (weboldal) és e-mail cím biztosítása 
3. Oldalainkon targetált, f leg terület szerinti hirdetési lehet ség. 

 
4. Központi reklámstratégia 
5. A kompozíció azonnali megrendelésének lehet sége.

 

6. Igény esetén on-line (bankkártyás) fizetés       

Reklámstratégia  

1. Google ranking (virágküldés + város kulcsszóra: 1-3. helyezés) 
2. Partner oldalain link elhelyezése 
3. regisztrálás portálokba és cégjegyzékekbe 
4. statisztikák inicializálása 
5. banner-csere program elindítása 
6. hirdetések a lap.hu és más témával foglalkozó oldalakon 
7. hirdetés elhelyezése a keres kben

 

8. hirdetési külföldi weboldalakon 
9. hirdetés elhelyezése magazinokban  

A weboldal reklámozásának eredményeir l és aktuális állapotáról minden hónapban hírlevélben 
számolunk be. 
Célunk, hogy a weboldalt potenciális vásárlók látogassák.      

Technikai szolgáltatásaink:  

1. Internet alapú tárterület 
2. MySQL adatbázis 
3. PHP alapú, A partner által adminisztrálható weboldal 
4. 1 db aldomain nevet ( pl: http://valami.orszagvirag.hu) 
5. 1 db e-mail cím (pl: valami@orszagvirag.hu) melyet vagy bárhol megtekinthet, vagy egy 

meglév e-mail címre irányítunk  ennek díja: 3 000.- Ft + ÁFA / év 
6. telefonos ügyfélszolgálat 
7. f oldal reklámozása 
8. aloldal linkjeinek elhelyezése a f oldalon

 

9. a f oldal regisztrálása a keres motorokba és a portálokba

 

10. technikai segítségnyújtás 
11. a weboldal állandó karbantartása 
12. az adatbázis havi mentése 
13. havi statisztika a látogatottságról  
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Használati feltételek  

1. A weboldalon nem hirdethet meg olyan termék, amely b ncselekményb l származik, vagy  
forgalomba helyezése törvényben tiltott. 

2. A weboldalon szerepl árak a vásárló által fizetend árak, azokat bruttó értékükben kell 
feltüntetni 

3. A megrendelés kezelése, valamint a megrendeléssel kapcsolatos kötelezettségek 
(megrendel vel történ egyeztetés, számla kiállítása, szállítás, ) 

4. A meghirdetett termékekért az oldal üzemeltet je semmiféle felel sséget nem vállal, 
felel sség kizárólag a meghirdet t terheli.

      

Árak  

A weboldalon való megjelenés díja a megrendelések bruttó értékének 5%-a.       

Elérhet ségek:

  

Kapcsolattartó: Kálló András 
Levelezési cím: 1046 Budapest, Falemez u. 11. 
Tel:                    06 20 915 8821 
Fax:                    06 1 232 1077 
e-mail:               office@orszagvirag.hu  

Észrevételeiket javaslataikat e-mailben a kallo.andras@piarsoft.com címre várom.         
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CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT     

Bolt neve:     

Választott felhasználónév:   

Bolt címe (irányítószám, város, utca, házszám):      

Elérhet ségek (tel, fax, mobil):

      

E-mail:   

Web:   

Kapcsolattartó neve:    

Kapcsolattartó elérhet sége:

       

Dátum:   ... év  hó   ..nap            

________________________ 
                                                                                                               Aláírás PH   
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