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A projekt keretében méhészetem fejlesztésének érdekében eszköz és gépbeszerzést 
valósítottam meg. 
Saját weblap létrehozásával vállalkozásom online megjelenése is biztosítottá vált.
Termékeim népszerűsítéséhez komplett grafikai arculat kialakítása történt meg,  
valamint különböző marketing anyagok nyomtatása is kivitelezésre került.
A megfelelő marketing bonyolításának, valamint vállalkozásom adminisztratív  
tevékenységeinek elvégzéséhez számítógépet vásároltam.

A projekt megvalósítása alatt 80 családos méhállo-
mányom 150 családosra bővült. 

A méhesem-, valamint a székhelyem és telephelyem 
megfelelő karbantartásához elengedhetetlenné vált 
egy megfelelő minőségű fűnyíró traktor vásárlása, 
melynek köszönhetően azóta sok időt takaríthatok 
meg, melyet a méhek gondozására fordíthatok, 
szépen gondozott környezetet tudok biztosítani ke-
vesebb idő-ráfordítással. Mézes hordók beszerzése 
is történt, mely szükséges a méz tárolásához.

Weblapomon (neiczermeheszet.hu) méhészetemet 
és termékeimet szándékozom minél színesebb és 
ötletesebb formában promotálni, valamint a poten-
ciális vevőkörömet és érdeklődőket folyamatosan 
informálhatom az éppen aktuális rendezvényekről, 
melyeken megjelenek termékeimmel. Későbbi ter-

veim között szerepel, hogy webáruházzá alakítsam. Ennek tükrében fektetek nagy hangsúlyt a 
termékfejlesztésre.

Vállalkozásom működtetéséhez egyre indokoltabbá vált egy számítógép beszerzése, melynek 
segítségével el tudom látni a kötelező adminisztrációs feladataimat, valamint a projekt során 
létrehozott weblapom nyomonkövetését és frissítését is. A beszerzésre került számítógép ma-
gas minőségének köszönhetően hosszú távra biztosítottá vált vállalkozásom működtetéséhez 
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szükséges informatikai háttér (adat-
tárolás, fotódokumentáció tárolása, 
szerkesztése-, kezelése; webes tár-
hely kezelése, különböző programok 
használata stb.)

Termékeim színvonalasabb megjele-
nésének érdekében a mai trendek-
hez alkalmazkodó komplett grafikai 
arculatotot kapott méhészetem, 
mely online és offline felhasználás-
ra is alkalmas, mint pl. logó terve-
zés, kisarculati elemek, brossúra, 
mézes címke. Napjainkban elen-
gedhetetlen, hogy a vevők számára 
minél szebb és igényesebb csoma-
golásban adhassuk át termékein-
ket. Hiszek benne, hogy az egyedi  

arculat nagymértékben hozzájárul az értékesítés sikeréhez, valamint a beazonosíthatóságban 
is segíti a vevőt.

A projekt hatására növekedett a termék hozamom, színvonalasabb termékmegjelenést tudok 
prezentálni. A vevőkörrel történő kommunikációs lehetőségeim szélesedtek, több csatornán el 
tudom őket érni (online-weblap, rendezvényeken személyes találkozók, nyomtatott brossúrák, 
névjegykártya segítségével hatékonyabb termékpromóció). A beszerzésre kerülő számítógép 
segítségével könnyebben tudom bonyolítani a különböző ügyintézéseket.

Vállalkozásom működtetése során különös figyelmet fordítok arra, hogy lehetőségeimhez mér-
ten minél környezetkímélőbb gazdálkodást folytassak. A méhészkedés során a méhek által elő-
állított viasz olvasztott formában újra hasznosításra kerül. A méz kiszereléséhez szinte csak 
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üveget használok, mely szintén újra hasznosít-
ható, valamint kis mértékben gyorsan lebomló műanyagot.

Vállaltam, hogy a Szinergia Egyesülettel együttműködve, minimum 5 rendezvényen megjelenek 
termékeimmel, melyből eddig kettő zajlott le.

Projektem keretében beszerzésre került gépet és eszközöket közvetlen környezetemben műkö-
dő cégektől vásároltam meg.
A projektben olyan tevékenységek valósultak meg, melyek segítségével nagy mértékben növelni 
tudom vállalkozásom termelékenységének hatásfokát, másrészről pedig termékeim értékesíté-
sének lehetőségeit.

Boldogasszonyfa, 2022.06. 27.

       

            Neiczer Richárd
            E.V.
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