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Anyáknak segít vállalkozni az új könyv

Az anyák 47%-a nem tud visszatérni a korábbi munkahelyére a gyermekvállalást követően 
és több, mint háromnegyedük szívesen kipróbálna a kisgyermeke mellett valamilyen 
rugalmas munkavégzési lehetőséget – ha lenne rá mód. Az Üzletanyu születik című könyv 
ebből a kilátástalan helyzetből mutat kiutat. 

Lehetséges összeegyeztetni a családot és a munkát? Létezik olyan ideális munka, ami 
otthonról végezhető, gyerekek mellett is elkezdhető, ugyanakkor meg is fizetik? - Vida 
Ágnes, a könyv szerzője, erre a kérdésre kereste a választ 7 évvel ezelőtt, mielőtt úgy 
döntött, vállalkozó lesz. Pszichológusként 2007-ben indított kismamáknak szóló 
tanácsadó blogját naponta több, mint tízezren olvassák, 2011-ben a HVG Goldenblog 
versenyének legjobb tanácsadói blogja lett, könyvei, kismamáknak szóló tanfolyamai 
évente több ezer anyukának segítenek a gyermeknevelésben.
2008 óta tanfolyamokon, tréningeken, előadásokon, tanácsadásokon tanítja az anyákat, 
hogyan válhatnak ők is függetlenné a munkaerőpiactól, teremthetnek saját bevételi 
forrást, vállalkozást a meglevő szaktudásukra, szakmai tapasztalataikra alapozva. Ezeket 
a tapasztalatait foglalja össze Üzletanyu születik című könyvében. 

Megmutatja azokat a problémákat, amik miatt sok vállalkozás zátonyra fut, segít 
megtalálni a megfelelő üzleti ötletet és kialakítani az üzleti modellt, valamint olyan 
modern internetes marketing technikákat és gondolkodásmódot mutat be, amelyek 
révén egy kisvállalkozás minimális befektetéssel vagy akár befektetés nélkül is el tud 
indulni. A könyvben mindenki számára közérthetően lépésről lépésre mutatja be, hogyan 
indítsunk el egy kisvállalkozást a piackutatástól kezdve egészen a marketingig. Újszerű 
üzleti szemléletmódot ad át és kiemelten foglalkozik az internetes eszközökkel, online 
marketinggel is, hiszen ezek a megoldások bárki számára elérhetőek és jelentősen 
megkönnyítik egy otthonról dolgozni vágyó anya életét.

„A GYES: lehetőség.” - mondja Vida Ágnes. „Egy sikeres vállalkozás elindításához alapos 
tervezésre van szükség és az otthon töltött évek erre jó lehetőséget biztosítanak. Van 
idő újat tanulni, tervezni, tesztelni ötleteket, kipróbálni magunkat új területen, hogy 
aztán, mire az anya teljes munkaidőben is tudnak dolgozni, már egy valóban 
működőképes vállalkozása lehessen. A gyermek számára az az ideális, ha az anya 
fokozatosan tér vissza a munkaerőpiacra, azaz először csak kisebb óraszámban dolgozik, 
aztán egyre nagyobban – egy vállalkozás pontosan ezt tudja biztosítani a számukra.”
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