Márton Márió
O: Webfejlesztő, designer;
B: Szeged, 1996. 03.18.;
P: Balázs Ibolya, óvodapedagógus; Márton Géza, több szakmával rendelkezik, volt
rendőrnyomozó;
MS: Társa: Nagy Réka;
E: 2003-2011 Zoltánfy István Általános Iskola, Deszk; 2011-2014 Gábor Dénes
Technikum és Szakgimnázium, Szeged; 2014-2016 Szegedi SzB School of Business
Technikum, szakosított informatikai érettség (mindkét intézményben emelt szintű
informatika és angol tanulmányokat folytatott); 2020-2022 Szent Benedek
Technikum, Szakképző Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szeged,
végzettség: rendszerüzemeltető és tesztelő;
Ca: 2016-2019 Anglia, Bristol (Domino's, Papa John's, Pizza Hut), pizzaszakács;
2019-2021 Bács-Kiskun megye, vendéglátás; 2021. március 20. vállalkozói lét
elindítása: webfejlesztő, designer;
WaCW: Számos weboldal megalkotása (lsd. Márton Márió weboldala,
„Referenciák”);
CaSA: Árképzésével segíti ügyfeleit, hogy könnyebben hozzájussanak magas szintű
szolgáltatásaihoz. Magánemberként adományozni szokott a rászorulók javára;
Me: 2013-2016 Szegedi Aikido Egyesület; LS: Angol, japán (alapszintű társalgás);
H: Weboldalkészítés; japán harcművészetek (Kudo, Aikido);
PMM: 1. Bejárta, megismerte Európát (Anglia, Franciaország, Németország).
Nagy élményt jelentett számára, hogy édesapjával utazhatott, akit a legjobb
barátjának is tekint; 2. Életének egy piros betűs ünnepe: 2021. március 20., amely
napon a legelhivatottabb volt, és vállalkozói létét elkezdte; 3. Minden egyes ügyfél,
minden feladat és minden nap változást és új energiát hoz az életébe, és egyúttal
barátokra is szert tesz küldetésének teljesítése közben;

RoS: Középiskolában nehézségekkel küzdő, bántalmazott diák volt, ezért
iskolaváltásra kényszerült. Szülei korán megtanították arra, hogy a céljai
eléréséhez tennie kell, ezért diákmunkát vállalt tanulóévei alatt. Nekik köszönheti,
hogy azzá vált, aki. Érettségi után édesapjával három évre Angliába utazott.
Karrierje a vendéglátásban kezdődött, pizzaszakácsként dolgozott. Ambiciózus és
maximalista ember lévén, a továbbtanulásról sem tett le. Itthon a vendéglátásban
folytatta, ám 2020-ban a járványhelyzet miatt megszűnt a munkája. Az
online-térben érezte legjobban otthon magát, az informatikára épült az élete. A
weboldalkészítés volt a hobbija, így -családja biztatására- ezt továbbfejlesztve, a
vállalkozói lét mellett döntött. Bár több képzésen is részt vett a témával
kapcsolatban, tudását főként autodidakta módon szerezte és tökéletesítette a
modern világ igényeinek megfelelően. Elhivatott célja, hogy olyan kisvállalkozókat
segítsen, akik a mindennapi életükben az online térben még nem mozognak
otthonosan, és saját üzletük fejlesztését ebben a formában képzelik el. Átérzi
nehézségüket, és megfizethető áron kínálja magas szintű szolgáltatásait.
Társadalmi küldetését sikerrel teljesíti. Egyre több vállalkozás kéri segítségét, és
honorálja pozitív visszajelzésekkel fáradozásait. 2021-ben üzletileg nagyon
eredményes évet zárt. Bevételeinek egy részét -hogy háláját kifejezze- családjára,
másik részét pedig saját eszközparkjának fejlesztésére fordította. Átmeneti nehéz
időszak után, 2022. május 16-án bevezetett egy innovatív fizetési módszert: havi
elszámolásra, csomagok értékesítésére tért át. Éves szerződést köt, és havi
befizetéssel a teljes szolgáltatást elérhetővé teszi ügyfelei számára. Elkészíti a
weboldalt, biztosítja a karbantartást, a keresőmotorokat optimalizálja; mindent
rendelkezésre bocsát, amire a megbízóinak szüksége van. Második évtől csak
fenntartási költséget számol fel. Rövid időn belül nagy áttörés követte a reform
bevezetését: sok új ügyfél jelentkezik, folyamatos munkát és bevételt biztosítva
vállalkozásának. Szolgáltatásának lényege, hogy mindig rendelkezésre áll,
marketing-tippeket kínál, és a vevői célcsoport elérésével kapcsolatos tanácsokat is
ad. Az embereket meghallgatja, igényeiket kielégíti, ezáltal jó és tartós
kapcsolatokat alakít ki. Mindennap alkot valami olyat, ami mások életét is jobbá
teszi. Ezt a hozzáállást szüleitől tanulta, akik szintén segítőkész emberek.
Szerencsésnek érzi magát a családja miatt, hálás szívvel gondol rájuk. Szüleivel és
testvéreivel összetartanak, szeretetteli kapcsolatot ápolnak. Mint életstílus, a japán
mentalitás áll hozzá a legközelebb. A keleti harcművészetek gyakorlása tartást
adott neki, határozottá és jó vezetővé tette. Sikerének titka a céltudatosság,
elhivatottság, mások megsegítése, és a családi támogatás. Mottója: „Életed minden
percében másokért is tégy, ne csak a saját magad öröméért és boldogságáért!”;
Web: https://www.martonmario.hu

