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Milyen volt a szovjet törpe?

A világon a legnagyobb!

És milyen lesz a legkisebb Óriás?

… hát AAM-es!
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Létszám és árbevétel



Az AAM regionális stratégiája (2003)
Lehetséges regionális terjeszkedési stratégiák: 

• Akvizíció (MOL, OTP, BC, Synergon,…)

• Zöldmezős beruházás (Audi, Tesco,…)

• Szerves fejlődés (AAM)

Az AAM stratégiai jelentőségű üzletfejlesztési lehetőségei:

• Világbank és EU által támogatott projektek (Bulgáriában és Romániában 
kifutóban vannak)

• Regionális multinacionális vállalatok
(Ismerik az AAM munkastílusát)

• „Hagyományos” AAM-os projektek külföldön – verseny- és állami szférában
(Probléma: speciális szakértői ismeretek hiánya, üzletfejlesztés)



AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.
1133 Budapest, Capital Square Irodaház, Váci út 76.

telefon: +36 1 465 2070, fax: +36 1 465 2078

web: www.aam.hu

S.C. AAM Management Information Consulting S.R.L.
010477 Bucureşti, Str Eremia Grigorescu, Nr. 20, Sector 1, Romania

telefon: +40 31 425 1463/64/65, fax: +40 31 425 1466

web:  www.aamconsulting.ro

AAM Management Information Consulting d.o.o
10000 Zagreb, Račkoga 9, Croatia

telefon: +385 1 777 2643

web:  www.aamconsulting.eu

AAM Consulting Bulgaria
1047 Sofia, Lozenetz Region, 8-10 Korab planina St., 2nd floor.

web: www.aamconsulting.bg



Az AAM irodái

• Budapest (1994 óta), jelenleg kb. 70 fő

• Bukarest (2006-2016), jelenleg 0 fő

• Zágráb (2008-2014), jelenleg 0 fő

• Szófia (2018 óta), jelenleg 5 fő

Tanulság: 

külföldi irodánk csak kompetens helyi vezetővel működtethető!



AAM International Business Unit (IBU)

Világbanki és EU finanszírozású ún. Technical Assistance projektek:

• Budapest (2004 óta), jelenleg 7 fő

• Belgrád (2012 óta), jelenleg 2 fő

• Futó projektek (7), jelenleg kb. 50 fő (rövid- és hosszútávú) szakértők

Eddigi projektek:

• Több, mint 100 (eddig mindegyik sikeres volt…)

• 67 országban dolgoztunk már

• Az AAM-nek volt a legtöbb magyar világbanki projektje (22)

• Az AAM az EU szervezeteinek első 60 tanácsadója között van



Kérdések?

Köszönöm a figyelmet!
kornai.gabor@aam.hu
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Ki fizeti a révészt?

• Donor (EU) finanszírozott TA projektek

• Célpiac: EU csatlakozás előtt álló országok, 
illetve EU Neighbourhood Policy

• EU-s programok: IPA-2, ENI

• Bilateral Action Plans (AP)

• Jelenleg még a 2016-os AP-k alapján is 
indulnak tenderek

• Programming 2016 – End of Implementation
2023



Mi kell a projekthez?

A projekt elejétől a végéig:

• Kell egy konzorcium vezető

• Kellenek erős referenciákkal 
rendelkező partnerek

• Nem árt, ha van egy helyi 
partner

• Kulcsszakértők



Hol terem a jó szakértő?

• Szakirányú egyetemi végzettség

• Valahol el kell kezdeni TA projekteken dolgozni

• Több, mint 10 év hasonló projekteken szerzett 
gyakorlat (munkanapra számolva)

• Nyelvtudások

• Adott országban szerzett gyakorlat

• Team Leader esetén Projektvezetői gyakorlat



Partnerek 

Helyi partner
• Helyismeret

• Lokális működés

• Helyi szakértők

• LOBBY
• Kredibilitás

• Kapcsolatok

• REAL SCOPING

Nemzetközi partner
• Referenciák

• Illeszkedés a konzorciumba

• Nemzetközi szakértők, Key 
expertek

• Akár egy terület önálló lefedése

• De még jobb a „csendes 
partner”
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Kalandozások külföldön - Miért?

Növekedni kell!

• Kollégák fejlődése

• Kollégák gyarapodása

Növekedés itthon 

• Piac mérete

• Szabadversenyes piactól való távolság 

• Függetlenség – kivéve a szakmai szabályai 



Kalandozások külföldön - Hová?

Szempontok

• Legyen viszonylag nagy piac!

• Egy főre eső GDP legyen nagy!

• Legyen dinamikus!

• Ne legyen túl távol!

• Legyen jó, vagy legalább semleges HU megítélése!



Kalandozások külföldön - Hová?

Nemzetközi Valutaalap: „World Economic Outlook (Oct. – 2019)”
http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-capita-ranking.php

• 28 ország felel meg a 2., 3. kritériumnak

• Távolság: Japán, Makaó, Brunei, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Puerto 
Rico, Aruba

• Nyugat-Európa (13), Közel-Kelet (7)

A nyertes

• Katar, Emirátusok, Kuvait, Szaúd-Arábia, Bahrein, Omán, Izrael

http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-capita-ranking.php


Kalandozások külföldön – Mivel?

Szervezeti képesség 
(IP központú, megismé-
telhető szolgáltatás)

Egyéni képesség
(Spontán, „helyben 
készült” szolgáltatás)

Erőforrás-biztosítás

IP alapú tudásátadás

Szakértői közreműködés

IP alapú célfeladat

Szakértői célfeladat

Megvalósítási felelősség Leszállítási felelősségvállalás

http://www.daliaflow.com/
http://databasestructurequality.com/


Kalandozások külföldön - Hogyan?

• Kormánydelegációk, miniszteri delegációk (keleti nyitás)

• Külügyi támogatás (Nagykövet, Kereskedelmi attasé, HEPA)

• Kiállítások (külügyi támogatás, partnerrel)

• Internetes üzletfejlesztés (LinkedIn)

• Önálló üzletfejlesztő (személy)

• Üzletfejlesztési partner (képviselet)

• Szakmai partner (képviselet)

• Szövetségek (Magyar Vízipari Klaszter)

• Személyes kapcsolatrendszer



Eredmények

Számos ígéretes kapcsolat! ☺

Rengeteg tapasztalat! ☺

Ad-hoc projektek:

• Azersu (Azerbajdzsán) – Informatikai stratégia

• CBE + EBRD (Egyiptom) – Tesztmenedzsment

Ami még várat magára:

• Rendszeres projektek

• Állandó operáció 
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Wellness – ma már iparági gyűjtőfogalom

• Az egészségturizmus a turizmus egyik legnagyobb és leggyorsabban 
fejlődő ága, és ennek a wellness turizmus a legjelentősebb része – a 
világon pedig ez az egészségturizmus terminológiája

• Gyógyvízre, hosszú kúrákra és egészségügyi kezelésekre alapozott 
klasszikus formája Közép-Európában alakult ki a XIX. században, a 
gyógyítás igényével, természeti erőforrásokra, termálvízre és 
magashegységek tiszta levegőjére alapozva. 

• A modern egészségturizmus tartalma, üzleti modellje azonban eltér a 
klasszikusétól, és egyre inkább az „egészségesség-ipar”-ral
azonosítható. 



Fülöp-szigetek – wellness stratégiai tanácsadás





A modern egészségturizmus trendjei

• Innovatív fejlődés, bizonyítékokon alapuló kezelések – GSS, Global 
Wellness Summit, GWI

• Érték az egészség → sikeresség (munka, magánélet, környezet)

• Komplexitás (nem elsősorban vízbázis, hanem gyógy- és szépészeti 
kezelések , animációs tevékenység, orvosi beavatkozások) 

• Szerkezeti változás: egyedi fürdők helyett hotel spa-k dominanciája 
(legsikeresebb: Svájc) 



Tschuggen Grand Hotel – hanyatló luxusszálló volt 



Vizes spa részleg fejlesztése… 



…a föld alá - egyediség, design (Mario Botta)

Világítóablak-kupolák



Biohotel Stanglwirt hotel-spa, Ausztria


