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HA TETSZETT, AMIT A VIDEÓBAN HALLOTTÁL ÉS SZERETNÉL MÉG 
TOVÁBBI OKOSSÁGOKAT TŐLEM, AKKOR KÖVESS ENGEM ITT: 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/tusarokkalazuzletivilagban 
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCJrBe_F6ms0Z-0GNQSpMlug 
 



 



30 vállalkozási lehetőség, melyet az online világ 
teremtett nekünk 

 
#1 Influencerek, trénerek, tanítók, bloggerek, írók 

anyagainak editálása, helyesírás javítás, korrektúra 
 

#2 E-könyv írás: www.designrr.com 
 

 
#3 Könyvírás – interjúkészítés formájában, ha nem vagy 

szakértője egy témának de érdekelne mit mondanak a 
szakértők. Készíts mp3 felvételeket diktafonnal és készíts 
belőle google doc-on keresztül szöveget. Google doc-
ban van egy gomb fent a navigációs mezőben, 
amelynek megnyomásával a lejátszott felvételből az 
algoritmus dokumentumot készít.  Próbáld ki nagyon izgi 
és gyors. 

 
 

#4 Ajánlói linkek – affiliate partner 
Legnagyobb: www.amazon.com 
Csak írd be a google vagy youtube keresőbe: #ajánlói 
rendszer, # affiliate rendszer 
 

 
 
 
 



 
#5 Munkafolyamatok szervezése www.trello.com 

 
#6 Közösségi médiás megosztások tervezése sablonokból.  

www.canva.com 
Magyar nyelvű a felhasználó felület. 

 
#7 Indítsd podcast csatornát a saját témádban.  

www.anchor.com 

 
 

 
 
 

 
 

https://feminakademia.hu/noi-vallalkozoi-mentorprogram/ 



 
#8 Tematikus tartalomgyártás más cégek számára.  Csak 

egy laptop komputer kell hozzá, a tudásod és internet 
kapcsolat. 
 

#9 Saját mini webáruház bérelve 
www.shoprenter.hu, www.shopify.com 
Termékek legyártatása és saját márkával ellátása: 
www.alibaba.com 

 
 

#10 Saját terméked van? Nemzetközi piacon szeretnéd 
értékesíteni? Csatlakozz az amazon FBA programhoz 
és vetesd fel termékedet a világ legnagyobb online 
áruházával és ő elintéz neked minden logisztikát. 

 
 

#11 Home office lehetőségek: legyél valakinek a virtuális 
asszisztense ha bátran kezeled a wordpress oldalat, 
dokumentumot tudsz szerkeszteni, power-point prezit 
tudsz készíteni. 
Ha beszélsz angolul, akkor a nemzetközi piacra is 
tudsz dolgozni.  Keresd ezek alatt a szavak alatt mi 
található a neten: #remote job, home office, remote 
carrier. 
 

  



#12 Ha beszélsz angolul jól, akkor ajánld fel magad 
munkára külföldi oldalakon. 
www.skillshare.com  www.upwork.com 
 

    
 

#13 Youtubernek video szövegesítése magyar nyelven 
letölthető anyagok készítésére.  Sok szövegolvasó 
szoftver van angol nyelvű videókhoz, de kevés a 
magyar szövegesítéshez.   
 
Amit én találtam az a www.happyscribe.com 
itt lehet kiválasztani a nyelvet amelyre kéred a video 
hanganyagának szövegesítését.  Nagyon rövid idő 
alatt megkapod az anyagot, neked már csak 
elrendezni kell a sorokat benne. 

 
 

#14 Készíts digitális lógót sablonokból. 
www.canva.com   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



#15 Animációgyártás sablonokból 
www.renderforest.com 

 
 
#16 

 
Készíts 3d profi imaget  cégek termékei számára 
www.smartmockups.com 

 
 

#17 Ajánld ki piacfelmérő szolgáltatásodat kisvállalkozók 
számára.  Ha van egy kis türelmed az analitikához, 
elemzéshez, akkor nézz szét a neten, hogy az adott 
kisvállalkozónak vajon milyen konkurenciája van a 
google keresőn, a youtube-on.  Fontos tudni 
mindenkinek, hogy milyen halakkal úsznak együtt a 
vízben, de kevés embernek van erre ideje a 
vállalkozás menedzselése mellett. 
 

#18 Segíts cégeknek az ő közösségi médiás 
megosztásainak időzítésében.  Használj elosztó 
programot, amely 1 gombnyomással segít beidőzíteni 
neked a különböző közösségi média platformokon a 
megosztásokat. 
www.hotsuit.com 
www.later.com 

    
 



#19 Segíts terapeutáknak, coachoknak, trénereknek a 
levelezésük automatizálásában. Tanuld meg használni 
kényelmesen bármelyik rendszert és szerezz 
magadnak munkalehetőséget vele. 
www.mailchimp.com 
www.mailerlite.com 
www.webgalamb.hu 

 
 

 
  

 
Ha szeretnéd tudni hogyan kezdj neki akkor csatlakozz a 

mentorprogramomhoz. 
 

 
 

https://feminakademia.hu/noi-vallalkozoi-mentorprogram/ 
 
 
 
 
 



 
#20 

 
Művész vagy? Ajánld ki szolgáltatásaidat külföldre. Ha 
van egy kicsi angol tudásod és van tehetséged és 
esetleg valamilyen grafikai szoftvered, akkor nyílhat a 
világ neked. 
www.fiverr.com 

 
 

#21 Még egy ötlet művészek számára. Építs támogatói 
közösséget magadnak. Adj nekik azt, amit ők 
szeretnek, és kérj támogatást profi módon, 
egyszerűen. 
www.patreon.com 
 

 
 

#22-23 Művészeknek 3. és a 4. tipp.  Egyedi alkotásaidat 
digitalizálhatod, fotóidat elérhetővé teheted a világ 
számára passzív bevétel és jogdíj fejében. 
www.istockphoto.com 
www.shutterstock.com 
 

       
 

 
 
 

 
 
 



 
#24 

 
Fotós vagy művész vagy? Építs saját MÁRKÁT - 
brandet alkotásaid köré.  Digitalizált alkotásaidat 
felviheted bögrére, pólóra, különböző 
ajándéktárgyakra és ezzel egyedi ajándékokat tudsz 
kiajánlani.  Ha beírod a keresőbe, hogy egyedi 
lógózott ajándéktárgyak, akkor ott megtalálod szinte 
az összes szolgáltatót, aki tárt karokkal várja a te 
képedet, hogy 1 nap alatt elkészítse belőle a 
termékedet.  Ezt a terméket ezután saját 
csatornáidon keresztül értékesítheted. 
 

#25 Beszélsz angolul? Szeretsz tanulni, fejlődni? Akkor segíts 
másoknak abban, hogy ők is fejlődjenek online.  A 
világ egyik legnagyobb tananyagmegosztó portálja 
várja viszonteladó partnereit jutalékfizetés fejében. 
www.clickbank.com 
Figyeld a Twittert a külföldi piacok eléréséhez. 

 
#26 Saját márkát építesz? Használd ki a youtube-ban rejlő 

bevételi lehetőséget. Nézettség után is kaphatsz 
pénzt, affiliate linkeken keresztül is szerezhetsz passzív 
bevételt és szponzorokat is be tudsz hozni fizetés 
ellenében.  Ha szükséged van segítségre a 
máskaépítéshez, akkor keress engem bátran, vagy 
jelentkezz a mentorprogramomba. 
 
 https://feminakademia.hu/noi-vallalkozoi-
mentorprogram/ 
 

 
 
 

 
 
 



#27 Készíts saját online kurzust és szerezz vele passzív 
bevételt magadnak.  Kérj segítséget az elinduláshoz 
tőlem, hogy ne indulj el rossz irányba és dolgozz 
feleslegesen.  Lerövidítem neked az utat a sikeres 
eladás felé. 
 
kapcsolat@teimelzita.hu 
 
https://feminakademia.hu/noi-vallalkozoi-
mentorprogram/ 
 

#28 Legyél mások inspirálója nőként.  Szervezz női 
közösséget és emeld a körülötted lévő nők életét.  
Segíts a nőknek abban, hogy kiszabaduljanak saját 
felelősségteli világukból és töltekezzenek.  Válj 
csapatvezetővé és tekintélyszeméllyé az ő 
szemükben. 
Segítség kell? Kövess bennünket a 
www.feminakademia.hu oldalon és a Facebookon is. 
 

 
#29 Ha szeretsz telefonon beszélni és jó a meggyőző 

képességed, akkor ajánld ki szolgáltatásaidat nagy 
cégek számára hideghívásokra.  Írd be a keresőbe ezt 
a kulcsszót és nézd meg milyen lehetőséget ajánlanak 
most éppen a cégek. 
 
 

#30 Van autód? Nehéz épp fenntartani? Használd ki hogy 
azt, hogy az  autód egy  kiváló reklámfelület.  A neten 
keress rá az automatricázás kulcsszóval azokra a 
cégekre, akik szolgáltatók és ha autoreklám 
kulcsszóval is keresgélsz, akkor a web el fog kalauzolni 
ahhoz a céghez, akinek erre a szolgáltatásra szüksége 
van.  
 

 



 

 
 

www.teimelzita.hu 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/tusarokkalazuzletivilagban 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCJrBe_F6ms0Z-0GNQSpMlug 
 


