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sztorik és tények azoknak akik kacérkodnak a 
gerillázás gondolatával, vagy érdeklődnek 
miképp is megy ez általában - de főleg a 
Balkezesnél. nem komplett útmutató, de 
képbehelyezés, és talán némi segítség eldönteni 
akarod-e ezt.
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mit csinál?

otthon kísérletez / receptet fejleszt

tanul. mindent.

kereskedik, “marketingel”

szállít / beszerez

adminisztrál / számláz

szervez, szervez, szervez

mit nem
csinál?

nem főz sört

de nem is takarít :)

nem alkalmaz embereket

nem harcol a NAV-val

nem ebből vesz pelenkát

de nem ebből vesz Ferrarit sem



kis beruházás

kis kockázat

kis eszközigény

lehet hobbi / másodállás

hektikus főzési volumen, de több 
főzdével is állhat kapcsolatban

alacsony marzs, értékesítési 
kötöttségek

könnyebben bátor

Gerillázás   Főzdealapítás
közepes beruházás

közepes kockázat

nagy eszközigény

teljes embert kíván

fix alapkapacitás, ütemekben nőhet  

több ponton szabályozható, 
tervezhető pénzügyek

fenntarthatósághoz koncepció kell



hogyan legyek gerilla?         megfontolandó közhelyek
legyél rutinos (házi)sörfőző

legyen söröd amiben hiszel

legyen pénzed rá

legyen időd

építs kapcsolatokat

ismerd meg alaposan a
kisüzemi sörfőzést

“know your business”

csináld tisztán

legyen célod, motivációd

legyen segítséged

segíts másoknak

törekedj a függetlenségre

lazán és bátran, de 

“ne legyél seggfej!”



Mikor jó gerillának lenni?

ha tényleg az motivál, hogy az ott a TE söröd a csapon / polcon

ha van olyan helyed, ahová saját sört szeretnél

ha sörfőzdét szeretnél majd valamikor

ha alapvetően nem ebből tervezel megélni / meggazdagodni

ha vannak saját ötleteid, amit le akarsz tesztelni mielőtt teljes 
vállszélességgel beleállsz



FAQ
de tényleg, hogyan legyek gerilla step-by-step?
hogy kell sört főzni jellegű kérdés, de tessék:
1) tudj egy kis kereskedelmi vállalkozást alapítani és elvezetni 2) beszélj legalább egy 
főzdével akinél lehet bérfőzni 3) minimum alapszinten érts ahhoz amivel kereskedni akarsz

mi kell hozzá, mármint fizikailag, hogy tudjam csinálni?
működő vállalkozás, főzde aki fogad, receptek, pénz

ja, pénz, igen, mennyi is?
ha egy kft-t meg tudsz csinálni úgy, hogy az alaptőke bent marad azzal kb el lehet indulni. de fontosabb a 
milyen pénz: olyan amit nem fáj elbukni, hitelből ilyet NE. szóltam!

mennyit kéne termelni, hogy az megérje?
számold ki neked mi a megérje, ez erősen függ attól, hogy mit szeretnél, mi az igényszinted, és hogyan 
értékesítesz. nagyon általánosítva azt mondom havonta 500-1000 liter sör előállítása és értékesítése az 
oké hobbiszint, ha a saját munkádért pár üveg sörrel beéred


