
Információból fejlesztés, 
a fejlesztésből siker



HATÉKONYSÁG

NÖVEKEDÉS

FINANSZÍROZÁS

Amennyiben növekedve szeretne kitörni a „keretek közül”, gondolkozzon nagyban: akár új 
innovációs technológiák fejlesztésében, akár külföldi piacra lépésben. Ha vállalkozása 
hatékonyságának növelése a célja, számos út létezik arra is: munkavállalóinak képzése, 
épületei energiahatékonyságának javítása. Akár mindezek megvalósításához, akár a 
továbbhaladáshoz forrásra lehet szüksége – legyen szó pályázati pénzről, vagy hitelek 
felhasználásáról.
Több éves szakértelmünkkel mindig azon leszünk, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb utat 
és megoldásokat szervezete számára, és hozzásegítsük Önt céljai eléréséhez.  
Információ első kézből – mert a fejlesztés kulcsát mi adjuk.

Üdvözlöm!

Harsányi Gábor vagyok, a Goodwill Consulting 
Fejlesztési Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója és 

tulajdonosa. Személyes tapasztalatból tudom, 
hogy egy vállalkozás időről időre elérkezik egy 

mérföldkőhöz, amikor döntenie kell: innen 
hogyan tovább?

Hadd segítsek Önnek pár egyszerű 
szóval a kérdés megválaszolásában: 
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Nem elég hatékony a termelés? A versenytársak jobbak? A vállalati siker alapja szinte mindig az innovációban 
rejlik. A termelő vállalkozások egy része a nagy versenynyomás miatt akkor is fejleszt, ha nincs rá pályázat, 
azonban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy fejlesztéseikkel innovációt hajtanak végre. 
Számukra is ajánlunk egy olyan komplex szolgáltatást, amely keretében többek között vállalunk:

Azon vállalkozások, akik további árbevételt szeretnének elérni, és minden kapacitásuk megvan hozzá, gyakran 
gondolkoznak el a külföldi piacok meghódításában. A külpiacra lépés folyamatában számos mérlegelési pont 
van, ami kapcsán felelős döntéseket kell hozni, és ennek megfelelően kialakítani a stratégiát – melyben 
vállalkozásunk segítségére lehet.
Célországok: Románia, Horvátország, Bulgária

Vállaljuk többek között:
kiválasztott célország bemutatását, forrástérkép készítését a 
finanszírozási lehetőségekről,
piacelemzés készítse,
külpiaci marketing, valamint stratégiai tanulmány elkészítését,
exportfejlesztési stratégia kidolgozását,
árubemutatókon, kiállításokon, vásárokon való részvétel, 
partnertalálkozók megszervezését,
ügyfélszerzésben segítségnyújtás,
valamint cégalapításban is segítségére lehetünk. 

Külpiaci üzlet – és exportfejlesztés

megbízónk adottságainak és lehetőségeinek megfelelő fejlesztési 
koncepció kialakítását,
a vállalkozás felkészítését K+F végrehajtására,
innovációs stratégia készítést,
projektötlet konkrét kidolgozását,
K+F minősítési kérelem elkészítését, minősítési eljárás 
lebonyolítását,
forrásszerzést tőkebevonással, befektető keresésével, 
hitelkonstrukciókkal vagy pályázatokkal,
jogi és pénzügyi segítségnyújtást: iparjogvédelem, szerződéskötés, 
adókedvezmények,
innovációs projektmenedzselés a megvalósítás idejére,
K+F adókedvezmények igénybevételéhez a feltételek megteremtését. 

Innováció menedzsment

NÖVEKEDÉS



Vállaljuk többek között:
Komplex hazai piacelemzés elkészítését, amely segítségére lehet
döntései meghozatalában
Ezen felül, a piacelemzés eredményei tükrében marketing
tanácsadást, megvalósítást
Partner- és ügyféltalálkozók megszervezését
Külföldi vállalatoknak magyarországi piacelemzést,
a tevékenységek tervezését és megvalósítását
Digitális értékesítés: Weboldalszerkesztés, Webshopépítés,
PPC Marketing (Fb Ads, Google Ads), Hírlevélmarketing
Közösségi kommunikáció – Facebook, Instagram,
LinkedIn oldalak kezelése

Hazai piacelemzés és marketing tanácsadás

Manapság nagyon sokat hallunk a közbeszerzési eljárásokról – akár uniós, vagy állami támogatást elnyerő 
kedvezményezett társaságként, akár egy állami megbízás elnyeréséért pályázó ajánlattevőként kerültünk 
kapcsolatba vele. Rengeteg dologgal kell tisztában lenni egy eljárás során, legyen szó akár magának a 
törvénynek az ismeretéről, értékhatárokról, és kötelezettségekről. Segíthetünk eligazodni a közbeszerzés 
labirintusában!

Vállaljuk többek között:
a közbeszerzési tanácsadást,
közbeszerzés figyelést,
az ajánlattételi dokumentáció teljes körű összeállítását,
a közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatását.

Közbeszerzés

Egy gondosan kidolgozott piackutatás elengedhetetlen a piaci igények és potenciál megismeréséhez. 
Ennek segítségével kideríthető a termék vagy szolgáltatás életképessége, megtudhatja versenytársai 
pozícióját és stratégiáját, valamint szükséges információkhoz juthat a marketing- és értékesítési stratégiá-
jához. Célunk, hogy komplex elemzést nyújtsunk Önnek, mely segítségével jó döntéseket hozhat és meg-
valósíthatja akár a legmerészebb elképzeléseit is!

Keresőoptimalizálás



HATÉKONYSÁG

Miért jó vállalkozásának, hogyha folyamatait automatizálja?

Gyorsabb, gördülékenyebb feladatvégrehajtás;
Nagyobb pontosság, hiszen az emberi hibák kiküszöbölésre kerülnek;
Motiváltabb csapat, hiszen az ismétlődő, unalmas feladatok terhét leveszi vállukról;

Robotizált folyamatautomatizálás

A GoodWill Energy Zrt. a GoodWill cégcsoport energetikával foglalkozó tagjaként 2010-ben kezdte meg 
működését a hazai energetikai piacon. Ezen szektor egyik meghatározott képviselőjévé válva vállalkozásunk 
profi segítséget nyújt energetikai kérdésekben, a legjobb megoldást kínálva energiahatékonysági és megújuló 
energia felhasználást növelő beruházásokhoz.
Szakértő mérnök csapatunk a vállalkozások számára megfelelő alternatívát és műszaki megoldást tud nyújtani 
tervezési, kivitelezési kérdésekben egyaránt. Komplex szolgáltatásaink a helyszíni felméréstől a tanácsadáson 
át a megvalósulásig nyomon követik az ügyféligényeket, felölelve az energetikai szakma teljes portfólióját. 

Energetikai tanácsadás
Megvalósíthatósági tanulmányok, megtérülés-számítás készítése
Tervezési feladatok ellátása
Pályázat specifikus auditálás 
Komplex energetikai kivitelezés
Energetikai szakreferens szolgáltatás, auditálás
Napelempark (kiserőmű) tervezés, kivitelezés
Villámvédelem, érintésvédelem, karbantartás
Napelem le- és felszerelés (tetőfelújítás esetén)

Energetika

Hatékonyabb működés, hiszen a megtakarított idő egyéb, fontosabb feladatokra fordítható; 

A Goodwill vállalatcsoport az Ön segítségére lehet legújabb, innovatív fejlesztésével, a Goodroiddal. Ezzel az 
RPA (Robotic Process Automation) rendszerrel digitalizálhatja és automatizálhatja üzleti folyamatait, amely 
segítségével időt és pénzt takaríthat meg. 
A 18 éves kkv fejlesztési tapasztalatunkat most a leginnovatívabb informatikai technológiával kombináltuk: az 
UiPath robotizált folyamatautomatizálása szülte a folyamatelemzés és a robotautomatizálás új, integrált szol-
gáltatását. A megoldásunkkal garantáljuk, hogy vállalata gyorsabban, hatékonyabban, gazdaságosabban és 
jövedelmezőbben fog működni, valamint a fejlesztés hozzájárul a munkavállalók motivációs szintjének növe-
kedéséhez is, hiszen a „robot” átveszi a monoton, mindennapos feladataikat. 

Meglévő humán-erőforrások optimális kihasználása.



Vállaljuk: 

A fennállásunk óta eltelt 18 év alatt összegyűjtött, a megvalósításban, menedzselésben szerzett jelentős 
tapasztalatainkra alapozva célul tűztük ki, hogy szervezetfejlesztési és képzési szolgáltatásunk keretében 
átadjuk tudásunkat. Szolgáltatásunkat azon cégeknek ajánljuk figyelmébe, akik fontosnak tartják, hogy 
munkatársaik, vezetőik a legmagasabb színvonalon teljesítsenek, elkötelezettek és motiváltak legyenek. Egyre 
több cég ismeri fel, hogy a munkaerőforrás hatékony felhasználásával, előre mutató és gondos HR stratégia 
kidolgozásával lépéselőnybe kerülhetnek a piacon. Ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb eszköze a már 
meglévő munkavállalók képzése. Jelentős előnyökkel jár, ha olyan kollégákat képezünk tovább, akik már 
ismerik a cégünket, annak vállalati kultúráját, céljait és eredményeit.

a vállalat szervezeti felépítésének, emberi erőforrás stratégiájának átvilágítását,
a jövőbeli célok tükrében a jelenlegi szervezeti felépítés elemzését, megoldási-, 
képzési javaslatok összeállítását,
vállalatra szabott képzési programok összeállítását,
trénerek delegálását,
a képzés utáni elégedettség felmérését, utánkövetést,
az elvégzett képzésről tanúsítvány kiállítását.

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezménye: Energetikai megtakarítást 
eredményező ingatlankorszerűsítéséhez (pl. hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, stb.), illetve tárgyi eszköz 
beszerzéséhez (pl. elektromos autó) kötődő kedvezmény
Fejlesztési adókedvezmény: 500 millió Ft (szabad vállalkozási zónában 100 millió Ft) feletti induló 
beruházásához 13 éven keresztül)
K+F+I adókedvezmény: Min. 11.3% megtakarítást tudunk elérni ez által. A kevésbé nyereséges cégek 
esetében 2019-től nyereség hiányában a fejlesztők után fizetett szocho is csökkenthető a K+F+I miatt. )
Látványcsapatsport-támogatás: Az államháztartás részére befizetendő társasági adójukból fizetheti ki 
minden cég a TAO-t és a támogatási rendszer által az adófizetési kötelezettség terhére adja át a 
támogatás összeget.  „Cserébe” adó-, és adóelőleg fizetési kedvezményben részesül. 

Tanácsadásunk keretei között az alábbi adókedvezmények lehívásában tud vállalkozásunk 
segítséget nyújtani:

Szervezetfejlesztés, képzés

Tanácsadás fejlesztésekhez igénybe vehető 
speciális adókedvezményekről



Célunk, hogy ügyfeleink részére felkutassuk a lehető legkedvezőbb finanszírozási megoldásokat annak 
érdekében, hogy vállalkozásaik a növekedés és fejlődés útjára léphessenek. Hosszú távon a pályázati oldalon 
növekvő számú kombinált és tiszta hiteltermék lesz elérhető, amihez társaságunk biztosítja a hitelezés szakmai 
alapjait, az innovatív finanszírozási módoktól kezdve a piaci árazású hitelekig.

Amiben segíteni tudunk Önnek: 
hitelképesség vizsgálata, javaslattétel a hitelképesség növelésére,
megbízó meglévő hiteleinek átvizsgálása, javaslattétel 
esetlegesen kiváltást segítő hiteltermékekre,
hitelezési tanácsadás,
hitelt tartalmazó pályázat esetén a hitelkérelem összeállítása és 
benyújtása a hitelközvetítő vagy a pénzintézet felé,
piaci alapú hitel igénylése esetén a hitelkérelem összeállítása, 
szükség esetén üzleti terv és cash flow számítás,
konzultáció és kapcsolattartás a hitelközvetítővel /pénzintézettel.

Előzetes piacvizsgálat
Jelentkezési lap kitöltése
Üzleti terv, pénzügyi terv készítése
Projektmenedzsment

Hitel

Kockázati tőke

FINANSZÍROZÁS

A kockázati tőkebefektetés mint meglévő finanszírozási módszer, az utóbbi 
években egyre gyakrabban használt fogalom. A Goodwill Consulting Kft. 
segítséget nyújt a startup vagy nagy növekedési potenciállal rendelkező 
vállalkozások vezetőinek, hogy minél hamarabb sikert könyvelhessenek 
el.

Miben segíthetünk?



Több mint 18 éves pályázatírási tapasztalattal rendelkezünk a legegyszerűbb eszközbeszerzés pályázattól 
a legösszetettebb munkát igénylő konzorciumi formában megvalósuló kutatás-fejlesztési pályázatokig. 
Fennállásunk több, mint 300 milliárd forintnyi támogatást nyertünk el ügyfeleink részére, ezért Közép-Európa 
vezető pályázatírójává váltunk, sikerrátánk 86%-os. Pályázatíróink különböző végzettségű szakemberek, 
akiknek munkáját a cégünkben az évek során felhalmozott know-howja segíti abban, hogy ügyfeleink számára 
sikeres pályázatokat készítsenek. Pályázatíróink megkönnyítik Önnek a pályázat előkészítési folyamatait, 
javaslatokat tesznek arra, hogyan válhat nyertessé, milyen vállalásokat tegyen illetve a szükséges külső 
szakértőket is bevonják, amennyiben a projekt szakmai tartalma indokolja vagy előírja.

A sikeres közös munka érdekében az alábbi komplex pályázati szolgáltatást nyújtjuk:

Projektmenedzsment (akár önálló szolgáltatásként is)

helyszíni konzultáció keretében fejlesztési forrástérkép elkészítése, 
pályázati lehetőségek feltérképezése,
a vállalkozás felkészítése a tervezett pályázatokra, 
pályázatfigyelés, tanácsadás telefonon vagy személyesen a Megbízó székhelyén,
pályázati dokumentáció kidolgozása, 
a pályázatokhoz üzleti és pénzügyi terv készítése. 
a pályázat hiánypótlásainak / tisztázó kérdéseinek megválaszolása, 
közreműködő szervezet felé történő beküldése,
pályázatok benyújtása a közreműködő szervezethez, kapcsolattartás 
és folyamatos pályázatkövetés a döntésig,
projektmenedzsment szolgáltatást nyújtunk a pályázat 
nyertességétől egészen a projekt lezárásáig, 

a pályázat nyertességétől egészen a projekt 
lezárásáig közreműködünk, 
monitoring jelentések készítése,
pénzügyi beszámolók készítése, 
támogatási szerződések megkötése,
helyszíni ellenőrzéseken való részvétel,
projektvezetés.

Pályázatírás



MIÉRT MINKET VÁLASSZON?

KIKKEL DOLGOZTUNK MÁR?

Az elmúlt több mint egy évtized alatt cégünk 4 országban, 14 irodával, közel 200 fő 
munkavállalóval jelenlévő, nemzetközi vállalattá fejlődött.
Országos tanácsadói hálózattal rendelkezünk, akár otthonában, vagy vállalkozása telephelyén is 
fel tudjuk Önt keresni.
Ingyenes, kötelezettségmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk minden leendő ügyfelünk 
számára, amely során Ön tisztába kerülhet vállalkozása lehetőségeivel.
Cégre szabott, komplex szolgáltatást nyújtunk – egy saját fejlesztői csapat állhat szolgálatára, akik 
szervezete érdekeivel összhangban segítenek beteljesíteni céljait.
Ügyfélközpontú, rugalmas hozzáállásunknak köszönhetően az ügyfeleinkkel folytatott munka 
mindig gördülékenyen megy és a kihívásoktól sem ijedünk meg.
Munkánk során a minőségre törekszünk, valamint a határidők pontos betartására.
Hazánkban több mint 3 ezer elégedett ügyféllel rendelkezünk.

Évek óta ügyfeleink között tudhatjuk a Dunapack Kft-t. 
Támogatást nyertünk már el részükre többek között 
képzési, illetve kutatás-fejlesztés témakörben. Ezek 
közül kiemelkedő a több mint 850 millió forint elnyert 
összeg, amelyet a cég innovációs beruházásokra 
fordított. A pályázat elkészítését, komplex 
menedzselését is cégünk végezte.

Mind pályázatírási, mind pedig projektmenedzsmenti szolgáltatásokkal is támogattuk már az 
Ecoroll Hungária Kft-t. Egyik nyertes projektje kapcsán a cég több mint 350 millió forintot nyert el 
segítségünkkel, melyből megújították eszközparkjukat.



REFERENCIA VÁLOGATÁS

Alföldi Nyomda Zrt.
Az Alföldi Nyomda Zrt. immáron harmadik kutatás-fejlesztési 
projektjébe kezdhet bele a pályázatoknak köszönhetően. Jelenleg 
egy több mint 616 milliós támogatásnak köszönhetően a kötészeti 
technológia integrált fejlesztése valósulhat meg, ennek révén pedig 
egy költséghatékony könyvgyártási technológia kerül kialakításra.

GLOSTER Zöldség – Gyümölcs Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. 
A máriapócsi Gloster Konzervgyár 1,3 milliárd forint összértékű K+F+I 
beruházást valósított meg. A projekt kapcsán olyan technológia 
került kifejlesztésre, melynek során a konzervek tartósításához nem 
alkalmaznak tartósítószert, vagy egyéb mesterséges adalékanyagot, 
helyette vákuumzárási és hőkezelési eljárást alkalmaznak. 
Az innovációs pályázatot és menedzsmentet a cégünk nyíregyházi 
irodája készítette. 

ACPS Automotive Kft.
Közel 1,9 milliárd forintot nyertünk el az ACPS Automotive Kft részére. 
A felhívás a KKV-k beszállítói képességének javítását, valamint a 
beszállítói tevékenységet végző KKV-k számának növelését 
támogatja. Ennek köszönhetően a cégnél, valamint konzorciumi 
partnereinél megvalósulhat többek között az eszközbeszerzés és a 
gyártócsarnok építés. 

Mikropakk Kft. 
A több mint 25 éves tapasztalattal rendelkező Mikropakk Kft.
új mérföldkőhöz érkezett, amikor a beszállítókat támogató felhíváson 
közel 900 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. 
A támogatás eredményeként megvalósulhat a mikrohabosítási tech-
nológia fejlesztése és a legújabb csúcstechnológiát alkalmazó 
eszközök beszerzése. 



Külföldi irodáink: 
Horvátország  I  Románia  I  Bulgária

Központi iroda
1162 Budapest, Timur utca 74.
Tel.: +36 1 321 1173
Mobil: +36 70 492 5411 
Fax: +36 1 413 1461
E-mail: info@gwconsulting.hu

Nyíregyházi iroda
4400 Nyíregyháza, Színház utca 11. III.
Tel.: +36 42 787 474
Fax.: +36 42 787 473
E-mail: eszak-alfold@gwconsulting.hu

Pécsi iroda
7621 Pécs, Kazinczy utca 6.
Tel.: +36 30 298 78 50
E-mail: pecs@gwconsulting.hu

Budapest

Pécs

Zagreb

Kolozsvár - Cluj
Székelyudvarhely - Odorheliu Secuiesc

Nagyvárad - Oradea

Jászvásár - Iași

Sofiya / Szófia Stara Zagora

Varna

Bukarest - București

Craiova

Csíkszereda - Miercurea Ciuc

Nyíregyháza

A GOODWILL CONSULTING EURÓPÁBAN

Cégünk Budapesten, Nyíregyházán és Pécsen rendelkezik irodával, de tanácsadói hálózatunknak 
köszönhetően az ország bármely pontján fel tudjuk Önt keresni. 
Az országhatárokon túl is találkozhat velünk: megtalálhatóak vagyunk Romániában, Horvátországban és 
Bulgáriában egyaránt. 




