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Tőzsdeliga
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A Tőzsdeliga 2004. februárban indult online, díjmentes tőzsdejáték, oktatási oldal, elemzési és
hírportál, az indulás óta több mint 15 000 játékossal.
Az oldal valamennyi funkciójával együtt átadó. Részletek a dokumentum alján.
FUNKCIÓK JÁTÉKOSOKNAK
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Díjmentes tőzsdejáték, bármiféle kötelezettség nélkül. A regisztrációnál csak email címet
kell megadni, de megadhatnak teljes címet, elérhetőségeket és nevet, valamint részletes
statisztikai adatokat. Az utóbbiak nem kötelezőek, de nyereményekkel motiválva vannak
rá, sokan élnek vele
Élő árfolyamok alapján történő kereskedés a BÉT-en (ez jelenleg szüneteltetve van, de
bármikor 1 munkanap alatt újraindítható) – de visszaigazolás és árfolyamkövetés a tőzsdei
szabályok értelmében 15 perces késleltetéssel. Napi egyszeri kötési lehetőség több mint
200 külföldi részvényre és ETF-re. Valamennyi kötésről választható email visszaigazolási
lehetőség. Portfolió kimutatás, kötés kimutatás, többfajta megbízás adási lehetőség (stop,
piaci, limit, időbeni paraméterezés), korlátlan shortolási lehetőség, aktív megbízások
Részletes kereskedési adatok
A szabad pénzegyenlegre napi kamat
Csoportok létrehozása és közös játék családok, baráti társaságok, kollégák, befektetői
csapatok részére.
Belföldi és Külföldi hírek RSS alapján automatikusan
Elemzések
Oktatási Cikkek, Tesztek
Adatbank
Szavazás, Kvíz
Grafikonrajzoló, napon belüli és napon túli adatokkal (ennek a funkciónak a fejlesztését
leállítottuk)
Keresés
Chat, Fórum (ezen a funkciók a fejlesztését leállítottuk)
Eredmények, Csoporteredmények, Időszakos eredmények
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•
•

Részletes Statisztikák az összes aktív játékosra (részvény részarányok, eladási, vételi
tranzakciók száma, hozamok összehasonlítása, több időszakra)
Bemutatkozási és képfeltöltési lehetőség

FUNKCIÓK AZ OLDAL ADMINISZTRÁTORÁNAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teljesen leprogramozott PHP alapú háttér, MySQL adatbázis.
XML-en keresztül történő automatikus árfolyamfrissítés
Teljes felhasználói adatbázis és lista
Webes elemzés, cikk, hír adminisztráló rész, automatikus és kézi archiválási lehetőséggel,
kiemelt hír közé emeléssel, cikkenkénti olvasottsági adatokkal
Kamat, jutalék, árfolyam késleltetés, osztalék beállítási lehetőségek, technikai tranzakciók,
részvény kivonás lehetősége, kézi árfolyamok felöltése, részvény adatlapok csatolhatósága,
Teljes tranzakció és játékos törlés, módosítási lehetőségek, rendszer visszaállítás
Hírlevél küldési lehetőség (egy embernek, egy csoporttagnak, aktív, nem aktív, illetve
összes játékosnak)
Teszt, Kvíz és szavazás beállítás
Továbbprogramozási lehetőség azzal a programozói csapattal, akik az elmúlt 2,5 évben
megalkották és folyamatosan fejlesztették az oldalt.

ADATBÁZIS (folyamatosan változó adatok)
•

•
•

Több mint 15 000 Játékos, ebből:
o 10981 Regisztrált játékos jelenlegi adatbázisban, 4576 korábbi adatbázisban
o 2955 Aktív játékos (volt kötése az elmúlt 3 hónapban)
o 6180 játékos, aki megadta nevét, lakcímét
o 1411 játékos, aki teljes részletességű adatokat adott meg magáról (jövedelmi és
vagyoni helyzetéről, iskolázottságáról, tőzsdei tudásáról, brókercégéről, internetes
oldalak látogatásáról, foglalkozásáról, kereskedési és befektetési szokásairól,
véleményalkotási szokásairól, szabadidős tevékenységéről)
Valamennyi játékos hozzájárult ahhoz, hogy rendszeresen hírlevelet kapjon tőlünk,
ajánlatokkal felkeressük őket
A teljes adatbázis elérhető CSV formátumban, a jelenlegi adatbázis, amely a játékosok
nagy részét jelenti pedig SQL-ben is
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LÁTOGATOTTSÁG
Az oldal jellemző látogatottsága teljes üzemmód mellett havi 300 000 – 500 000 közötti
oldalletöltés, 31 000 – 40 000 közötti egyedi látogatás, és 13 000 – 16 000 fő közötti egyedi
látogató. Részletes adatokat komoly érdeklődőknek személyesen adunk át.
Konkurens oldalak általában nincsenek, de ha van időszakosan, az javítja a látogatottságot, pl. a
Tőzsdemágus nevű játék 20% látogató, 16%-os aktív játékos növekedést generált.
VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK (HAVI SZINTEN)
•
•
•
•

Adatelérés: 80 000 Ft, kivéve ha már van meglévő adatszolgáltatás
Szerver: havi 60 000 Ft, kivéve ha már van önálló szerver
Programozó felügyelet: 60 000 Ft, amennyiben nincs szükség további fejlesztésre, ez az
összeg kb. 50%-kal csökkenthető, vagy más programozónak átadható
Szakmai felügyelet (cikkek rendezése, információk közlése, stb.): 0 Ft, de napi minimum 1
óra, ami munkaerő költségként jelentkezhet.

TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK
•
•

•

Az adatszolgáltató a Teledatacast volt, kifejezetten jó tapasztalataink vannak velük. Ennek
ellenére, ha szükséges, a szerződés bármikor felmondható.
Az oldalnak ugyan volt bevezető kampánya 2004-ben, azóta a marketing költségek éves
szinten nem érték el a 100 000 Ft-ot. Mégis, minden hónapban több száz új regisztrációnk
van. Az új tagok internetes linkgyűjteményekből, ismerősök által és keresőkből találnak
ránk (a Google-ban a „Tőzsdejáték” szóra a mi oldalunk jön fel elsőként). Az oldalhoz
tartozik offline szórólap, nagyobb megrendelés esetén kb. 40 Ft/db áron, megtervezve,
megrendelés esetén 3-4 munkanap alatt szállítva. A Tőzsdeligának konferenciákon,
előadásokon való megjelenésre rendelkezésre áll egy molinó is.
Együttműködés a Budapesti Értéktőzsde Tőzsdei Nyílt Nap országjáró programjával,
ezeken megjelenési lehetőség (molinó, szórólap)

3

Tőzsdeliga Bemutatkozás
www.tozsdeliga.hu
T: (1) 336 05 24

ÁTADÁSI LEHETŐSÉGEK
Cégünk, a Tőzsdeliga üzemeltetője, a Bridge Wealth Management Zrt. vagyonkezelési,
alapkezelési és befektetési tanácsadási tevékenységére koncentrál a jövőben, ezért az oldal
gondozását, fájó szívvel, de nem tudjuk továbbvinni.
Az oldal üzemeltetését ezért megszüntetjük, de ha bárki szívesen vinné tovább, örömmel átadjuk.
Semmilyen ellenszolgáltatást nem várunk érte, de az alábbi két pont az átadás feltétele:
•
•

Olyan új tulajdonosnak adnánk át, aki a látogatók megelégedésére, és a befektetési kultúra
fejlesztésére is figyelmet fordít az oldal működtetése során.
Bizonyos cikkek, elemzések, oktatási anyagok az átadást követő két évben is aktívan az
oldalon kell, hogy maradjanak, a későbbiek során máshol nem felhasználhatóak, jelezni
kell bennük, hogy ki az írás szerzője, valamint cégünk nevének, és honlapunkra mutató
linknek az adott cikkekben maradnia kell.

Részleteket, komoly érdeklődőkkel szívesen megbeszélünk. Ha érdeklődik a Tőzsdeliga átvétele
iránt, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

KAPCSOLAT
Bridge Wealth Management Zrt.
Faluvégi Balázs
Telefon: (1) 336 05 24
Email: faluvegi@bwm.hu
Budapest, 2008-05-22
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