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Elektronikus élelmiszer-kereskedelem 
 

Az elektronikus kereskedelem lehetőségeinek kihasználásával a gazdasági élet gyakorlatilag vala-
mennyi ágazatában találkozhatunk. A műszaki háttér ma már szinte mindenütt rendelkezésre áll. 
Egyáltalán nem meglepő, hogy az élelmiszer-kiskereskedelem is az elektronikus kereskedelem esz-
közeit igénybe véve igyekszik felvenni a versenyt a mindent elnyeléssel fenyegető hatalmas áruház-
láncokkal. Ahhoz, hogy az ilyen kezdeményezések eredményesek legyenek, ki kell használni a kis-
kereskedelem szerkezetéből adódó előnyöket. 

 

Tárgyszavak: élelmiszer-kereskedelem; kiskereskedelem; elektronikus kereskedelem; információtechnológia; 
felmérés; Görögország; Amerikai Egyesült Államok. 

 
On-line trendek 
 
A kis boltokat kiszolgáló nagykereskedők is felis-
merték, csak akkor tudnak talpon maradni, ha ügy-
feleiket az elektronikus kereskedelem szervezeti 
felépítését kihasználva szolgálják ki. Ugyanakkor 
az Amerikai Egyesült Államokban például a leg-
nagyobb diszkont áruházlánc (legalább is egyelőre) 
még nem forgalmaz on-line élelmiszert. Az elekt-
ronikus kereskedelem fontos szerepet játszhat az új 
üzleti lehetőségek feltárásában, egyidejűleg kiter-
jesztheti a termékek és szolgáltatások vevőkörét, 
segít a rugalmas üzleti kapcsolatok kialakításában, 
globális vásárlási és eladási források kijelölésében. 
 
Az e-vásárlás előnyei 
 
Függetlenül az internet globális potenciáljától, 
valamint a szuper- és hipermarketek rohamos elter- 
 

jedésétől, az élelmiszer-kiskereskedelemben to-
vábbra is nélkülözhetetlen marad a „sarki boltos” 
kiszolgálás. Ezt azonban, tekintettel a gyors szállí-
tás követelményeire, már csak egy-egy városban 
lehet hatékonyan megvalósítani. 
 
Az on-line bevásárlás vonzóan egyszerű, bár némi 
költségtöbblettel jár. A vevő a képernyő előtt ülve 
végigpásztázhatja a nagykereskedelmi vállalat 
kínálatát, kezdve a tejtermékeken, végig az egész 
készleten, egészen a kozmetikai cikkekig. Ha vala-
ki már korábban is vásárolt a cégnél, visszahívhatja 
az előző rendeléskor elkészült jegyzékét és kivá-
laszthatja azokat a tételeket, amelyeket ismét meg 
akar rendelni. Természetesen a szállításnak legtöbb 
esetben már a következő napon meg kell történnie, 
mégpedig az előre meghatározott kétórás határidőn 
belül. Ugyanez vonatkozik természetesen az egyé-
ni vásárló kiszolgálására is. 
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Az élelmiszer-kereskedelemben a fogyasztási tö-
megcikkeken kívül megkülönböztethetők az olcsó 
márkás termékek, például az üdítőitalok és a kü-
lönleges termékek, mint amilyenek egy bizonyos 
évjárat borai. Az elektronikus kereskedelem elő-
nyei közé tartozik, hogy a tömegcikkeket és a már-
kás termékeket ár, valamint szállítási lehetőségek 
szempontjából is könnyen össze lehet hasonlítani, 
míg a különleges termékek megjelentetésére külö-
nösen alkalmas a világháló. 
 
A kereskedő haszna 
 
Egy-egy rendelés leszállításának költsége tíz USD, 
ami amerikai viszonyok között jelentéktelennek 
tűnik. Ez a szolgáltatási költséget éppen csak, hogy 
fedezi. A vizsgálatok szerint az on-line szolgáltatás 
legjobb esetben a nagykereskedő 5–7%-os árrésén 
belül maradhat. De nem ez a fő gazdasági előny a 
szolgáltató cég számára. 
 
Az elektronikus kereskedelmi kapcsolat, az on-line 
vásárlás mindenekelőtt azért kifizetődő, mert a 
vásárló tartósan a nagykereskedő ügyfele marad. 
Ugyanakkor a kiszolgálás előnyei (elsősorban a 
kényelem), arra ösztönzik az ügyfelet, hogy többet 
vásároljon, mint amennyit személyes kapcsolatfel-
vétel esetében megrendelne. Az egyik kaliforniai 
nagykereskedőnél a vásárlók rendelésének átlagos 
összege 120 USD, kétszerese a személyesen vég-
zett vásárlások átlagos számlájának.  
 
 
Amerikai Egyesült Államok 
és Európa 
 
Az Amerikai Egyesült Államokban az élelmiszer-
kiskereskedelem évi forgalma 400 milliárd USD. 
Ennek a hatalmas piacnak legfeljebb 5%-át képes 
egy-egy élelmiszer-nagykereskedő megszerezni. 
De csak akkor remélhet sikert, ha az elektronikus 

kereskedelem minél egyszerűbb infrastruktúráját 
valósítja meg. Ugyanis eddig a vevőkört a legma-
gasabb műszaki színvonalon kiszolgáló elektroni-
kus kereskedelmi megoldások, nyilván a nehezen 
amortizálható költségek következtében, nem bizo-
nyultak hosszú távon életképesnek. Viszont az 
ésszerűsített változatok nagyon is fejlődőképesek. 
Az előzetes számítások alapján 2003-ban az on-
line élelmiszer-kiskereskedelem forgalma 46%-kal 
emelkedett és elérte a 3,5 milliárd USD-t. 
 
Persze az elektronikus kereskedelem előnyeit nem 
csak az Egyesült Államok üzleti körei ismerték fel. 
Az elektronikus piac jelentőségét tükrözi világszer-
te gyors növekedési üteme. A jelenlegi európai 
piac forgalma 6 milliárd USD, mely 2005-ben eléri 
a 230 milliárd USD-t, míg az USA piaca 30 milli-
árdról ekkorra 291 milliárdra fog emelkedni. A 
világ elektronikus kereskedelmének forgalma pe-
dig várhatóan 630 milliárd USD körüli lesz. 
 
 
Ügyfélkapcsolat és az elektronikus 
kereskedelem 
 
A szolgáltatások közgazdasági jelentőségének 
fokozódása kiemeli az ügyféllel létesített kapcsolat 
fontosságát a versenyelőnyök megszerzésében. 
Ebből a célból az utóbbi években több olyan el-
gondolás született, mint például a teljes körű minő-
ségirányítási rendszer (total quality management, 
TQM), vagy az üzleti folyamatok újratervezése 
(business process reengineering, BPR). Mindezek 
a módszerek alkalmasak arra, hogy az ügyfél elvá-
rásait messzemenően ki lehessen elégíteni.  
 
Az ügyfél elégedettségének elnyeréséhez a követ-
kezők szükségesek: 
• olyan vállalati kultúra, amelyik a dolgozókat az 

ügyfélorientált gondolkodásmódra ösztönzi; 
• tetterős vezetés; 
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A felmérés módszerei • hatékony összeköttetés az ügyfelekkel; 
• információtechnológiai (IT) fejlesztések.  
 Kérdőíves módszerrel vizsgálták, hogy mennyire 

használják ki az internet kínálta lehetőségeket, az 
ügyfelek kiszolgálásában. 16 marketing- és 32 
informatikai vezető válaszát dolgoztak fel. 

Az információtechnológiai ügyfélkapcsolatok érté-
kelésére dolgozták ki az ügyfélforrások életciklus-
modelljét (customer resource life cycle, CRLC). 
Ezzel a modellel fejezhető ki, hogy a szervezet (a 
vállalat) és az ügyfél közötti üzleti kapcsolat 
szempontjából hogyan használható ki az informa-
tika, különös tekintettel az ügyfél által igényelt 
termékekre. 

 
A kérdőív egyes kérdései az internet terén eddig 
elért eredményekre, a CRLC modell alkalmazására 
és egyes konkrét esetekre vonatkoztak, valamint 
arra, hogy a számítástechnikának milyen szerepe 
van az ügyfelek elégedettségének elérésében.   

  
Állapotfelmérés Görögországban Ennek megfelelően a kérdések csoportosítása: 
  
A görög élelmiszeripar helyzete • a vállalat által alkalmazott informatikai és 

elektronikus kereskedelemi módszerek,  
• az internet felhasználása az ügyfél igényeinek 

fokozott kielégítésére, 
A görög élelmiszeripar jelenleg a fejlődés szaka-
szában van. Versenyképességének megóvása érde-
kében alaposan át kell gondolnia termelési, marke-
ting-, és elosztási stratégiáit. Mindenekelőtt arra kell 
törekednie, hogy megtalálja a különleges piaci 
lehetőségeket és kielégítse a helyi piaci igényeket. 

• ezen belül az internet üzleti célú alkalmazása,  
• az elektronikus kereskedelem céljaira felhasz-

nált műszaki megoldások a vállalatnál. 
 
A feltett kérdésekre adott válaszok besorolása öt-
fokozatú minősítés (egyáltalán nem, alig, közepe-
sen, erőteljesen, nem tudom) alapján történt. 
Ugyanakkor felkérték őket annak ismertetésére, 
hogy melyek azok a megoldások, amelyeket válla-
latuknál felhasználnak, de a kérdőívben nem sze-
repelnek. 

 
A 850 görög élelmiszeripari vállalat (élelmiszer és 
ital) kereskedelmi forgalma 7,2 milliárd USD, 
nettó bevétele 403 millió USD. Ugyanakkor ez a 
legdinamikusabban fejlődő és legnagyobb mérték-
ben exportorientált ágazat: a teljes görög kivitelen 
belül 20,4%-ot képvisel az élelmiszer és ital külke-
reskedelmi forgalma. Ennek megfelelően az ország 
legnagyobb és legfejlettebb vállalatai gyors fejlő-
désre számíthatnak. Annak ellenére, hogy a görög 
gazdasági életet hosszú gazdasági visszaesés és 
bizonytalanság jellemezte, az ország több élelmi-
szeripari vállalata képes a korszerű piacon kiala-
kult verseny igényeit kielégíteni. 

 
Végeredményben ez a vizsgálat csupán mintavéte-
lezésként fogható fel, de ennek ellenére áttekintést 
ad a görög élelmiszer-kereskedelem szerkezetéről. 
 
A felmérésben szereplő egyes élelmiszer-
kereskedelmi csoportok képviseletének részaránya: 
  
Csokoládé, burgonyaszirom, édesség 15,22%
Tej, tejtermékek 13,04%
Szupermarketek 10,87%

Kérdés, hogy a kis dél-európai ország mennyire és 
miként alkalmazza az Észak-Amerikában és Nyu-
gat-Európában terjedő módszereket. 
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A vállalatok 81,3%-a használja ki az informatika 
lehetőségeit üzleti tevékenységének támogatására 
és 71,9%-uk foglalkozik távlati tervekkel. 56,3% 
informatikai eszközökkel keresi a lehetőséget a 
versenyelőnyök megszerzéséhez, 34,4% ezzel vá-
laszol a verseny kihívásaira. Az informatikát leg-
több cég pénzügyi, ügyfélszolgálati és szervezeti 
hatékonyságának javítására hasznosítja. Csupán 
6,3% azoknak a vállalatoknak a részaránya, ame-
lyek kizárólag pénzügyi területen veszik igénybe 
az információtechnológiát.  

Szeszes italok 8,70%
Mélyhűtött zöldségek 8,70%
Húsáru 6,52%
Liszt, sütőipar 6,52%
Üdítő 6,52%
Méz, hagyományos édességek 6,52%
Kávé 6,52%
Bab, rizs 4,35%
Étolaj és olajtermékek 4,35%
Fűszerek, szárított gyümölcsök 4,35%
 

 A vállalatok kereskedelmi forgalma 1,25 milliótól 
1 milliárd USD-ig terjedt. A információtechnológi-
ai infrastruktúrára fordított összeg a cégek 53,8%-a 
esetében 1250 és 250 000 USD között mozgott, 
míg 46,2%-uk esetében a kiadások 6,25 millió 
USD alatt maradtak. Az átlagos informatikai ráfor-
dítás 1,32 millió USD volt, ami az átlagos forga-
lomnak mindössze 0,01%-a. 

A jelek szerint a görög vállalatok már kiléptek 
abból a korból, amikor az információtechnológiát 
csupán költségtényezőnek tartották. Most már álta-
lánosnak mondható, hogy ezekkel az eszközökkel 
fokozzák szervezeti felépítésük hatékonyságát és 
segítik elő az ügyfeleikkel fenntartott kapcsolataik 
élénkítését.  
  

Kik és mire használják 
az információtechnológiát? 

A cégek 47,9%-ánál az alkalmazottak valamilyen 
mértékben értenek az informatikához.  
  
Központosítás és decentralizáció Az átlagos alkalmazotti létszám 1068, az átlagos 

informatikai dolgozók száma kilenc. A cégek 
73,3%-ánál egy–tíz fő foglalkozik informatikával. 
Ebből a szempontból a két ABC-áruházlánc van az 
élen, amelyek 40–40 főt foglalkoztatnak informá-
ciótechnológiai feladatokkal. Ez is jelzi, mennyire 
informatikaigényesek az ABC-áruházak. 

 
A vállalatok 54,1%-ának központosított informati-
kai felépítése van, viszont 45,8%-nál ez a részleg a 
pénzügyi osztályhoz tartozik. A vállalatoknak 
mindössze 15%-a decentralizált, ugyanakkor rend-
szerbe integrált informatikai architektúrával ren-
delkezik. 25% decentralizált, azonban független 
informatikai szolgáltatást hozott létre, amelyik 
forrásainak kezelését is önállóan intézi. 

 
Az élelmiszerkereskedelmi vállalatok 72,9%-ának 
van informatikai stratégiai terve, míg 14,6% egyál-
talán nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. A többiek 
szaktanácsadókat alkalmaznak stratégiai terveik 
kidolgozására és bevezetésére. 

 
Kifogásolható, hogy csupán ennyire decentralizált 
az informatika, pedig ez a szerkezet szükséges a 
kereskedelmi felhasználók és különösen a marke-
ting számára, a piaci igények és az elektronikus 
kereskedelem lehetőségeinek felméréséhez.  

 
Legtöbb cégnél a vezetők részt vesznek az infor-
matikai tervek kidolgozásában, de csak 27,1%-uk 
tagja az informatikai bizottságnak.  
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A görög e-kereskedelem 
 
Az élelmiszeripari és kereskedelmi vállalatok 
62,5%-a az elektronikus kereskedelem lehetőségeit 
kihasználva, termékválasztékát már az igények 
jelentkezése előtt megfelelően össze tudja állítani. 
50% ezzel a módszerrel ellenőrzi szolgáltatásainak 
és termékeinek minőségét. Tekintettel az élelmezé-
si cikkek gyors forgalmára, a kereskedelem fenn-
maradása és eredményessége mindenekelőtt a 
készlet megfelelő szinten tartásától függ. Hasonló-
képpen elengedhetetlen a minőségellenőrzés, hi-
szen a cégek ma már tisztában vannak azzal, hogy 
ügyfeleik ragaszkodnak a kiváló minőséghez.  
 
További fontos feladat a személyi állomány szak-
mai színvonalának és hatékonyságának emelése: a 
kereskedőnek tisztában kell lennie termékei árával, 
a készlet nagyságával, az ügyfelek várható igénye-
ivel. A termékek határidőre szállítását is az infor-
matikai eszközök teszik valóban biztonságossá. A 
felmérés szerint legtöbb cég 24 órán belül szállítja 
termékeit, de tovább dolgoznak azon, hogy ezt az 
időt lecsökkentsék, ami indokolt, hisz – eltekintve 
a fogyasztás gyorsaságától – egyes termékek (tej-
termékek, húsáruk) romlékonyak. 
 
A vállalatok 37,5%-a törekszik ügyfeleinek admi-
nisztratív (készlet-nyilvántartási és pénzügyi) tá-
mogatására. Így például az élelmiszeripar vállalatai 
arra törekszenek, hogy technológiai és üzemgazda-
sági támogatást nyújtsanak nagy megrendelőiknek 
(mint amilyenek az ABC-áruházláncok, szállodák, 
kórházak stb.) a leltárellenőrzésben és ügyfélkap-
csolataik fenntartásában.  
 
Csupán a vállalatok 29,2%-a tart fenn olyan rend-
szert, amelyik ügyfeleiknek információt szolgáltat-
na termékeikről. Sok vezető véleménye szerint 
éppen ez gátolja az elektronikus kereskedelem 
gyors elterjedését az országban. Még ennél is ke-

vésbé fejlett (25%) a számla automatikus kiegyen-
lítése és az ügyfél részéről az automatikus rendelés 
(16%). Ez elsősorban az elektronikus kereskede-
lem biztonságának megoldatlan kérdéseire vezet-
hető vissza. 
 
Az e-kereskedelem fontossága 
 
A felmérés alapján az a benyomás alakult ki, hogy 
Görögországban az élelmiszeripari vállalatok még 
nem sajátították el az olyan magasabb színvonalú 
módszereket, mint amilyen az ügyfelek részvétele 
a termékek tervezésében és a fogyasztók körének 
kiterjesztésében. Az ilyen felhasználási területeken 
az elektronikus kereskedelem kínálta megoldások 
megvalósításához magasabb színvonalú ismeretek-
re van szükség mind a vállalat, mind az ügyfelek 
részéről. Sajnálatos tény, hogy a vállalatok éves 
költségvetésüknek csupán tört részét fordítják in-
formatikai és információtechnológiai kiadásaikra, 
annak ellenére, hogy a felsőbb vezetés a legtöbb 
cégnél részt vesz az informatikai stratégiai terve-
zésben. Tekintettel arra, hogy az információtech-
nológia és az üzemgazdasági stratégiai tervezésé-
nek integrálása megkönnyíti az új információtech-
nológiai szolgáltatásokat, a görög élelmiszer-ipari 
és kereskedelmi vállalatoktól több kezdeményezést 
és ráfordítást lehetne elvárni. Ugyanakkor a leg-
több vállalat nem kínál internetes szolgáltatáso- 
kat ügyfeleinek, ezért aztán az ügyfelek sem vál-
nak a görög élelmiszer-kereskedelmi nagyvállalat-
ok partnereivé a kedvező piaci feltételek megte-
remtésében.  
 
Az élelmiszerkereskedelmi vállalatok az elektroni-
kus kereskedelem szempontjainak érvényesítése-
kor a cég belső felépítésére összpontosítanak ahe-
lyett, hogy a vállalati határokon átlépő megoldáso-
kat választanának és ezeket ügyfeleik üzleti tevé-
kenységébe integrálnák. 
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Az elektronikus kereskedelem 
szerepe az ügyfelek elégedettségében 

A cégek általában igen optimisták az elektronikus 
kereskedelem ügyfélorientált felhasználásával 
kapcsolatban. Ilyenek az automatikus rendelés, a 
már említett automatikus számlakiegyenlítés, az 
ügyfelek adminisztratív támogatása és az ügyfelek 
panaszainak kezelése. Hasonlóképpen sokat várnak 
a magasabb szintű elektronikus kereskedelmi meg-
oldásoktól (mint például az ügyfelek bevonása a 
termékek tervezésébe és a forgalmazási terület 
kiterjesztésébe, továbbá annak biztosítása, hogy az 
ügyfél szabadon választhassa ki a számára legmeg-
felelőbb terméket). 

 
Az elektronikus kereskedelem lehetőségei közül – 
a fogyasztók elégedettsége szempontjából – azt 
tartották legfontosabbnak (79,2%), hogy a termé-
keket időben szállítják. Fontos még a termék és a 
szolgáltatás minőségének ellenőrzése (70,8%). 
Hasonlóképpen igen biztató a termék kiszállítási 
lehetőségének szavatolása már a rendelés kiadása 
előtt (62,5%), továbbá az ügyfélnek nyújtott admi-
nisztratív támogatás pénzügyi és leltár-nyilvántar-
tási kérdésekben (58,3%). A vizsgált vállalatok 
legnagyobb része gyártással, feldolgozással és 
szabványosítással foglalkozik. Ennek megfelelően 
arra számítanak, hogy az elektronikus kereskede-
lem elsősorban a meglévő elosztó csatornák irányí-
tásában, valamint az üzleti partnerekkel lebonyolí-
tott ügyletek összehangolásában fog mind erősebb 
szerepet játszani. 

 
A vállalatok közötti kapcsolatok területén kihasz-
nálható az a lehetőség, hogy az ABC-áruház-
láncok valós időben tudnak kereskedelmi és mű-
szaki tájékoztatást nyújtani az ügyfelek igényeiről, 
viszont ilyesmit magától az ügyféltől valóban nem 
lehet elvárni. Viszont az eladás helyén a vevő min-
den nehézség nélkül kifejezheti, mire van szüksége 
leszállítási határidő, hely, csomagolás stb. szem-
pontjából. Görögországban eddig ez elmaradt, mert 
a vállalatok nem összpontosítanak eléggé az ügyfe-
lek kívánságainak megismerésére. 

 
Sajnos azonban kevés példa van arra, hogy terme-
lési folyamataikat az ügyfél folyamataival integrál-
ják és arra sem lehet számítani, hogy ez a jövőben 
másként lesz. Ugyanakkor a görög élelmiszeripar 
versenyképességét hosszú távon nem lehet biztosí-
tani, hacsak a vállalatok az új Európában nem 
összpontosítanak azokra a piaci szegmensekre, 
ahol hiányok tapasztalhatók. 

 
Meglepőnek mondható, hogy mennyire alábecsülik 
az ügyfelek elektronikus rendszerekre átképzésé-
nek jelentőségét. A tervezésben való részvétel sem 
szerepel a kiemelt kérdések körében. Az elektroni-
kus kereskedelem általános elterjedését pedig kés-
lelteti az ügyfelek tartózkodása az információtech-
nológiai ismeretektől. Éppen ezért az elektronikus 
üzemgazdálkodás eszközei az élelmiszeriparban és 
a mezőgazdaságban lassabban fognak elterjedni, 
mint más ágazatokban. 

 
 
A jövő 
 
Kihasználatlan tartalékok 
 

 A kapott válaszok alapján arra lehet következtetni, 
hogy az automatikus számlakiegyenlítés, ami je-
lenleg még nem elterjedt (16,7%), biztató jövő 
előtt áll (58,3%), miután ezen a területen komo-
lyabb beruházásokra lehet számítani. 

Technológiai fejlődés 
 
Egyértelműen bebizonyosodott, hogy legtöbb vál-
lalat (87,5%) használja az adatbankokat, vagy ter- 
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Azonban csak kevesen hiszik, hogy az elektronikus 
kereskedelem erőteljesen befolyásolja 

vezi ezek igénybevételét (56,3%). Az adatkeresési 
módszerek technológiája fontos szerepet játszik az 
elektronikus kereskedelem bevezetésekor a dönté-
sekben (52,1%). A nyilvános (45,8%), vagy magán 
(27,1%) hálózatok használata kevésbé elterjedt. Ez 
annak jele, hogy az élelmiszeriparban még nem 
fejlődtek ki kellő mértékben a szervezeteket össze-
kapcsoló rendszerek. Hatékonyságuk növelésére és 
az üzleti kapcsolatok megkönnyítésére a vállala-
toknak csupán 37,5%-a használja a vállalati erőfor-
rás-tervező rendszereket, vagy tervezi azok beve-
zetését. Azonban még nem vonták magukra a vál-
lalatok figyelmét a szakértői rendszerek, a virtuális 
valóság, a csoporttámogató rendszerek, a képfel-
dolgozás és a hangfelismerés sem. 

 
• az új termékek fejlesztését (27,7%) 
• a termékválaszték növelését (27,1%) és 
• a termékek sokrétűségét (22,9%). 
 
A kapott eredmények szerint a görög élelmiszer-
ipari vállalatok elsősorban az elektronikus keres-
kedelem lehetőségeinek belső kihasználására össz-
pontosítanak. Azonban lehetőséget látnak abban, 
hogy az ügyfél elégedettségét az ügyfélorientált 
elektronikus kereskedelem alkalmazásával növel-
jék. A technológia lehetőségei elsősorban az ügy-
felekkel való együttműködés összehangolása és a 
költségcsökkentés területén, nem pedig az ügyfe-
lekkel közös termékfejlesztésben érvényesíthetők. 

 
E-kereskedelem és a versenyképesség 

  
További kutatások szükségesek a magasabb szín-
vonalú felhasználás fejlesztési lehetőségeinek fel-
tárása és a nemzetközi szintű alkalmazás követ-
kezményeinek tisztázása érdekében. 

A vállalati vezetők 79,2%-a szilárdan meg van 
győződve arról, hogy az elektronikus kereskedelem 
az alábbiak révén járul hozzá az ügyfelek kiszolgá-
lásának javításához: 

  
 • gyorsabb és megbízhatóbb szolgáltatás, 
Irodalom • a vállalatok többet tudhatnak meg ügyfeleikről, 

• a működtetési költségek csökkentése,  
• összehangolás az ügyféllel. [1] Lee, L.: Online grocers: Finally delivering the 

lettuce. = Business Week, 3830. sz. 2003. ápr. 28. 
p. 67. 

 
Ezen kívül a vállalatok 64,6%-a szerint az elektro-
nikus kereskedelem hozzájárul a versenyképesség 
növeléséhez 

 
[2] Papathanassiou, E.; Kardaras, D.; Arkoumani, B.: 

Management context and impact of e-commerce in 
the Greek food industries. = Logistics Information 
Management, 16. k. 2. sz. 2003. p. 134–144. 

 
• az ügyfelek körének bővítésével, 
• új piacok megteremtésével és 

 • a márka arculatának javításával. 
 
 
Az összeállítást készítette: Dr. Barna Györgyné 
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