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Sok magyar él külföldön és gyakran nehézséget jelent számukra a hazával, az itthon élőkkel történő
kapcsolattartás.
Kapcsolódó cikkek:
Személyes weboldal az álláskeresés szolgálatában [2]

Hol szerezhetik be a magyar vonatkozású nosztalgikus tárgyakat, ajándékokat? Emlékeik feltárása,
családtagjaik és barátaik megajándékozása, itthoni ügyintézés során segítségre van szükségük. „A
www.hungiftservice.com [3] weboldal célja az, hogy olyan egyedi szolgáltatásokat nyújtson, amelyre a
külföldön élő magyaroknak szükségük van. Csak ajándékokat forgalmazó weboldalak léteznek,
azonban mi elsősorban nem ajándéktárgyakra, hanem egyedi szolgáltatásokra helyezzük a fókuszt.” –
mondta el a kétnyelvű új weboldal elindítása kapcsán dr. Tatár Attila a weboldal egyik megalkotója.
Közel 600.000 magyar ment ki külföldre dolgozni az elmúlt években, de korábban is több hullámban
költöztek magyarok a világ legkülönbözőbb tájaira. Az internetnek, az új technológiai eszközöknek
köszönhetően a velük történő kapcsolattartás sokkal könnyebb, mint korábban bármikor. Ingyen
tudunk távol élő szeretteinkkel videó beszélgetést folytatni, a repülőjegyek is egyre olcsóbbak. Ennek
ellenére számtalan esetben jól jön a kint élőknek némi itthoni segítség.
Ez az új weboldal sokszínűségével tűnik ki az internet világában: nem csak egy közösséget szeretne
építeni a kinti magyaroknak, hanem segíti őket az itthoniakkal történő kapcsolattartásban is. Régi
barátok megkeresése, emlékek feltárása, virág elhelyezése egy síron, de akár az itthoni hivatali
ügyintézés során is segítséget kaphatnak a távolban élő magyarok.
Egy nyaraló megvásárlásában, pénzügyek intézésében (hitelek, befektetések, vállalkozási kérdések)
az eddigiekben is sok ügyfél kereste meg a www.bankweb.hu [4] oldalon a fejlesztőket, de most ezek
mellett számtalan egyedi igényt is kiszolgálnak, amelyeket egyébként többnyire el is olvashatunk az
új weboldalon, mint érdekes történeteket. Gyakori ügyfél igény különböző könyvritkaságok
felkutatása, de vannak ünnepi „sláger termékek” is, mint a karácsonyi bejgli és szaloncukor
beszerzése, egyedi naptárak, filmek és zenei CD-k megrendelése.
Ahogy az ügyfélkör és az érdeklődők száma bővül, úgy lesz egyre élőbb és sokszínűbb az a közösség,
amely a weboldal körül jön létre. Ezt egy Facebook-felület használatával is segíteni fogják a fejlesztők,
ezzel is kiegészítve a www.hungiftservce.com [5] weboldal interaktivitását.
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