Inkubátor programban nyert támogatást a Prefixbox innovációja

A webáruházak termékkeresőjének fejlesztésével foglalkozó Prefixbox lett az egyike a támogatott
startup vállalkozásoknak az ÖKO_16 kódszámú, Innovációs ökoszisztéma építése (STARTUP) című
pályázati projekt keretében, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, a
BaConsult Kft. vezetésével valósul meg. A támogatás célja a Prefixbox által fejlesztett eCommerce
termékkereső továbbfejlesztése és külföldi értékesítése.
A startup számára mérföldkő jelentősége van a pályázatnak, hiszen lehetőséget ad arra, hogy számos
piaci visszajelzés alapján továbbfejlesszék a terméket és új ügyfeleket szerezhessenek Európában, ami új
lendületet adhat a cég növekedésének.
A Prefixbox termékkereső megoldása a piacon egyedülálló módon rugalmasan illeszthető az ügyfelek
webáruházába, azok egyedi igényeinek megfelelően: autocomplete, hasonló keresések, kereső modulok,
vagy akár teljes keresőmotor formájában is elérhető. Az innovatív megoldás alapja egy analitikai riport,
amelyből az ügyfelek részletes információt nyerhetnek webáruházuk látogatóinak viselkedéséről és
keresési szokásairól. Amellett, hogy ezek az adatok akár a stratégiai döntésekben is fontos szerepet
játszhatnak, hiszen naprakész módon tükrözik a kereslet alakulását, a termékkereső folyamatos
fejlesztésében is kulcsfontosságúak. A szoftver folyamatosan elemzi az adatokat, tanul belőlük, és
felhasználja őket, hogy mindig azokat a termékeket jelenítse meg elsőként, amelyek aktuálisak és
népszerűek a vásárlók körében. Ezáltal mindkét fél számos előnyben részesül: a látogatók könnyebben
megtalálják, amit keresnek, könnyebben meg tudják venni a termékeket, a webáruház jobb felhasználói
és vásárlói élményt nyújt, és természetesen növekszik a bevétele.
Az inkubátor projekt egyik célja, hogy a Prefixbox megoldásai minél egyszerűbben integrálhatóak
legyenek az online áruházakba, s ezáltal minél inkább lerövidüljön a bekapcsolási idő, ami ahhoz kell,
hogy az ügyfelek élesben használhassák a szolgáltatást. A másik cél pedig az, hogy külföldön is minél
szélesebb körben megismerjék és használják a Prefixbox innovációját. A Baconsult Kft. e célok eléréséhez

nyújt stratégiai tanácsadást, jogi és pénzügyi segítséget is. A projekt összköltsége 58,730,840 Ft, a
támogatás összege 46,984,672 Ft, a támogatott pályázat kódszáma BACON_ÖKO_16-2017-0002.

