Postapartnerség
új üzleti tevékenység és több lábon állás
 Csatlakozna partnerként egy több mint 140 éves,
sikeres nemzeti nagyvállalat csapatához?
 Bővítené jelenlegi vállalkozásának tevékenységi
körét?
 Immár több mint 600 postapartner országszerte –

Legyen Ön is postapartner!
„Korábban három szolgáltatóhely postapartnere voltam, de nem elégedtem
meg ennyivel. Összesen huszonegy
postát jelöltem meg, valamennyit Vas
megyében, és ebből tizenhatnál nyertem is. Két ﬁam és férjem is sokat segít,
így azért könnyebb a dolgom. A szakmai tudás és a minőség miatt sem kell
aggódnom, hiszen a postai munkatársakat foglalkoztattam tovább. Ez az így
elnyert bér- és járuléktámogatás mellett azért is előnyös, mert a helyben élő
munkatársak jó kapcsolata a lakosokkal
felbecsülhetetlen érték. Ráadásul gyakran ők adnak egy-egy jó tippet, milyen
szolgáltatással vagy termékkel bővítsem
a kínálatot, mire van igény az adott településen.”
Bögöti Ferencné egyéni vállalkozó,
16 szolgáltatóhely postapartnere
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A Magyar Posta vállalkozások és önkormányzatok
jelentkezését várja postai szolgáltatás ellátására
Két éve fut a Postapartner Program, melynek keretében a Magyar Posta
folyamatosan bővíti több mint tíz éve jól működő postapartneri hálózatát. 2007 óta megkétszereződött a postapartnerek száma.

Ki lehet postapartner?
Postapartnerré válhat a boltos, a gyógyszerész, a panziós és éttermes,
a benzinkutas, a virágos… Vagyis társas vállalkozások, egyéni vállalkozók és önkormányzatok, amelyek eredményesen vesznek részt a Magyar
Posta nyílt közbeszerzési eljárásában.

Pályázzon, és Ön is a Magyar Posta partnere lehet!
A postai vállalkozás Magyarországon jó üzleti lehetőséget ígér a kistelepülések mai és leendő vállalkozói, valamint önkormányzatai számára.
Az európai posták gyakorlata is visszaigazolja a vállalkozói posták hatékonyságát és eredményességét. A nemzetközi mellett most már hazai
példák is jól mutatják, hogy akár élelmiszerkereskedésekben, kávéházakban, papírüzletekben vagy önkormányzati hivatalokban is működhet
sikeresen postai szolgáltatóhely.

Több száz postapartnerünk végez postai tevékenységet országszerte, elsősorban kistelepüléseken a helyi lakosság legnagyobb megelégedésére.
A koncepció sikere azon alapszik, hogy postapartnerként
minden fél jól jár: a partner új vevőkhöz és nagyobb forgalomhoz jut, az ügyfelek pedig egy helyen, egyidejűleg
intézhetik ügyeiket.

Mindent egy helyen a Somogy megyei Mikén

„Örülök a változásnak, hiszen megmaradtak a hagyományos postai
szolgáltatások, és e mellett jelentősen bővült az árukínálat. Így már nem
kell Balatonkenesére átautóznom, ha
épp elfogyott otthon valami. Az pedig
kifejezetten tetszik, hogy az új nyitva
tartásnak köszönhetően már szombaton is meg tudom venni a napilapot
a postán.”
Kemenes Tibor, balatonakarattyai
lakos
Hosszabb nyitvatartással, nagyobb árúkínálattal
Balatonakarattyán
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A Somogy megyei Mikén a SI-MARI Bt. vezetője, Simonné Medeg
Mária nyerte el a szolgáltatást. Alig élnek többen hétszáznál a településen, mégis az övén kívül még három élelmiszerbolt működik.
Ezért is döntött amellett, hogy postai szolgáltatásokkal bővítsék kínálatukat – előnyt szerezve ezzel a versenytársakkal szemben. Kicsit
át kellett alakítani az üzlethelyiséget, hogy beférjen a számítógép és
a postai eszközök, de az eddigiek alapján megérte, és ezt már a forgalmi adatok is alátámasztják. Aki feladja a levelet, ugyanott megveszi a kenyeret, az élesztőt vagy az unokának a csokit. A nyitva tartás
is sokkal rugalmasabb: már reggel hatkor, a munkába indulás előtt
be lehet ﬁzetni a csekket, és egyúttal megvásárolható az uzsonnára való zsömle is. A hazafelé igyekvők pedig este fél hatig nyitva találják Marika boltját.
Majlinger Ferenc eredetileg a vendéglátás területén tervezett vállalkozásba kezdeni. Felesége postás volt, így kézenfekvő volt az ötlet
a posták vállalkozásba adásának meghirdetésekor, hogy postapartnerként indítja el az üzletet a Veszprém megyei Balatonakarattyán.
A civilben polgárőr ﬁatalember az ügyfélteret néhány hét alatt egyszerű, praktikus, ám látványos megoldással átalakította. Ma már egy
bolt képe fogadja a betérő vevőket: sok polccal, változatos árukínálattal, tágas térrel, egységes, ízléses berendezéssel, ahol természetesen továbbra is elérhető a postai szolgáltatás.
Majlinger Ferenc postapartner azonban nem elégedett meg ennyivel.
A kézbesítőknek motorkerékpárt, az áruk szállításához pedig utánfutót vásárolt, meggyorsítva ezzel a terület bejárását és megkönnyítve
az árubeszerzést, a csomagszállítást. A vállalkozás beindítását segítette a Magyar Fejlesztési Banktól felvett kedvezményes hitel, illetve
a volt postai munkatársak foglalkoztatásához igényelhető bértámogatás is. Az ötletekből pedig kifogyhatatlan. A posta mögötti hatalmas kertet már az első nyárra kempinggé alakította…

„Ausztriában láttam először néhány évvel
ezelőtt a „posta a boltban” megoldást, és
nagyon megtetszett. Már akkor elhatároztam, amint lesz erre lehetőségem, én is
megvalósítom. Meggyőződésem ugyanis,
azzal mindenki csak nyerhet, ha a vevő mindent – a csekkbeﬁzetéstől a levélfeladáson
át a bevásárlásig – egy helyen el tud intézni. Tulajdonképpen családi vállalkozásként
üzemeltetjük az élelmiszerboltot, és most
már benne a postát. Feleségem a vállalkozás pénzügyi és könyvelői feladatait viszi, sőt, miután elvégzett egy postai tanfolyamot, most már a felvételi teendőkbe is
be tud segíteni. ”
Katona István egyéni vállalkozó, Honi
Élelmiszerbolt, Szentkirályszabadja
postapartnere

Posta a boltban Szentkirályszabadján

Magyarbóly Baranya megyében, a magyar-horvát határvonaltól alig
néhány kilométerre fekvő település, valamivel több, mint ezer lakossal. Itt március végétől az önkormányzat üzemelteti tovább a postát.
A település vezetése számára az volt a legfontosabb, hogy a postai
szolgáltatásban ne legyen változás, ennek szellemében pályáztak. A
posta épületét saját erőből megvásárolták, így ugyanott működik továbbra is, ahol eddig. Tervezik az ingatlan felújítását is, melyhez már
könnyen lehet, hogy igénybe veszik a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes hitelkonstrukcióját. A megszokott arcokkal találkoznak az
ügyfelek, ugyanis a postai munkavállalókat alkalmazzák továbbra is.
Ehhez nagy segítséget jelent az önkormányzat számára a munkaerőpiaci program keretében elnyert bér- és járuléktámogatás. A lakók
pedig örömmel vették tudomásul, hogy immár szombaton délelőtt
is nyitva találják a postát.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Újkenézen Székelyné Frecska Julianna,
aki 13 éve postapartnerként dolgozik,
úgy döntött, hogy az elsők között jelentkezik a Postapartner Programra. Úgy
érezte, több mint 20 éves postai szaktudása, kitartása elegendő a továbblépéshez. Újkenéz mellé felvállalta még Zsurk,
Tiszaszentmárton, Tiszamogyorós és
Eperjeske postáját is. Az eltelt egy év
távlatában ma is úgy látja, jól döntött,
hiszen jobban megéri öt postát üzemeltetni, mint egyet. Mostanra nagyon megkedvelték őt az ügyfelek valamennyi postáján, ami persze annak is köszönhető,
hogy mind az öt helyen rendszeresen találkoznak vele az ablak mögött. Mindent
önerőből gazdálkodott ki, így nincsenek
adósságai sem. Célja, hogy minél magasabb színvonalon szolgálják ki az ügyfeleket, mert az minden téren megtérül.
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Újkenéz volt az első – most már öt postát
üzemeltet Székelyné Frecska Julianna

A Magyar Posta postapartnerei egyúttal részévé válnak a világon egyedülállónak mondható postai hálózatnak. A világot behálózó és embereket összekötő postai szolgáltatás folyamatos és pontos ellátásához több
millió ember összehangolt munkája
szükséges. Szigorú szabályok, fegyelem, megbízhatóság és rend jellemzi mindezt. Ennek köszönhető az is,
hogy az emberek akár a pénzüket is a
Postára, a postásra merik bízni – és ez
komoly felelősséget jelent. Cserébe
társadalmi és üzleti megbecsülés illeti, és bizalom veszi körül mindazokat, akik e szolgáltatást végzik. Legyen
szó az egyetemes szolgáltató Magyar
Postáról vagy a közreműködő postapartnerekről.

Mi szükséges ahhoz, hogy postapartner lehessen?
Megfelelő ügyféltér, a postai feladatokhoz szükséges technikai háttér, kellő szakismeret és megbízható személyzet. A feltételekről az
előminősítési hirdetményben tájékozódhat a www.posta.hu/postapartner weboldalon.
Ez a befektetés – amelyhez a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes
hitelkonstrukciót biztosít, és amelyhez munkaerő-piaci programok is
kapcsolódnak bértámogatás, átképzési költségtérítés formájában.
Ha már van vállalkozása, jelenlegi tevékenysége mellett postapartnerként egy második pillérre is támaszkodhat, mely új ügyfélkört és ezzel
további bevételeket jelenthet.

Hogyan jelentkezhet postapartnernek?
Az első lépés, hogy jelentkezik a Magyar Posta közbeszerzési pályázatának előminősítésére.
Az előminősítési hirdetmény és a pályázható posták listája letölthető
a www.posta.hu/postapartner weboldalon.

Milyen segítség vehető igénybe a programhoz?
Kedvezményes hitellehetőségek a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt.-től

 Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogram
 Mikrohitel Plusz Hitelprogram
 Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
 Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a területi kamarák
Minden érdeklődőnek ingyenesen információt ad, ingyenes közbeszerzési konzultációs lehetőséget biztosít, sőt
igény esetén megbízható pályázatíró céget, szakértőt is
kiajánl. Szolgáltatásait azok is igénybe vehetik, akik nem
kamarai tagok.

KISOSZ Kereskedők és Vendéglátók Országos
Érdekképviseleti Szövetsége
A KISOSZ információadással és a pályázatírási, üzleti tanácsadással áll rendelkezésére minden érdeklődőnek, pályázónak, nem KISOSZ tagoknak is. Továbbá segítséget
nyújt kedvezményes mikrohitel felvételének, biztosíték
teljesítéséhez az UNIO Garanciaszövetkezet kezességvállalásának ügyintézésében.

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

 A TÖOSZ információadással és pályázatírással segíti a pályázni kívánó önkormányzatokat.

Legyen Ön is Postapartner!
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