
Társadalmi szerepvállalás

Információ

Rendszeresen segítünk hallga-
tóknak dolgozatok, szakdolgo-
zatok, doktori értekezések írá-
sában, főként növényvédelem, 
információs és könyvtárügy, 
minőségirányítás témáiban.


Kecskemét belvárosában betont feltörve fasor 
ültetését terveztük és koordináltuk a várossal és a 
Piarista Iskola Kollégiumával együttműködve.


 

GM Info Consulting Kft. 
www.gmconsulting.hu 
 
Dr. Mikulás Gábor 
ügyvezető 
 
információs tanácsadó 
kultúrakutató 
pr-szakember


mikulasg@gmconsulting.hu 
+36 30 239 22 93 
+36 76 497 568


Skype: mikulasg 
twitter.com/mikulasg 
facebook.com/mikulasg

Támogatás 
megalapozottabb 

döntésekhez 

Elsevier B.V., magyarországi kereskedelmi 
partner, e-könyvek, adatbázisok, tréningek

Educatio Kft., adatbázis-szolgáltatás a 
magyar felsőoktatási intézményeknek

MOL Nyrt., információmenedzsment-
tanácsadás

MARKETiN CEE (Szlovákia), piaci és 
céginformáció

Balanced Engineering Kft., potenciális 
megrendelők felkutatása az építőiparban

Indonesian Trade Promotion Centre, 
marketing-információ

Új Média Kft., információ- és ügyfélszolgálat 
– logisztika, építőipar

Gold Invest Kft., magyar és angol 
sajtófigyelés

Eurobib AB (Svédország), piaci információ

Baustar Kft., információs csomagok 
készítése, oktatás

Dialog Corporation magyarországi 
képviselete (2001-02)

TEXTlab Kft., tartalomfejlesztés

további ügyfelek pl.: ügyvéd (precedensek 
keresése), befektetési társaságok (ingatlan-
információ), turisztikai szolgáltató (potenciális 
beutaztatók) GMCONSULTING.HU

takarítunk meg ügyfeleinknek és 
stratégiai döntéseiket sikeresebbé, 
eredményessé tesszük, információt 
és   szükséges  elemzést   biztosítva

IDŐT ÉS PÉNZT

Ügyfeleink

Elérhetőségeink



Mikor forduljon hozzánk?

Publicitás

Szakkönyveink

Oktatás
• Ha az információkeresésre nincs elég kapacitás (idő, 

szakismeret).

• Ha a szükséges adatok megkeresése helyett saját 

szakterületének érdemi feladataival kíván foglalkozni.

• Ha már megtapasztalta, hogy mekkora időbe, energiába 

kerül az információ előbányászása, és nem akar ezzel 
bajlódni.


• Ha nagy mennyiségű iraton, kimutatásokon, idegen nyelvű 
anyagon kellene magát túl rövid idő alatt átrágnia, s örülne 
egy frappáns kivonatnak.


• Ha szeretné az információkeresés alapfogásait, rutinjait 
elsajátítani, vagy ugyanezt munkatársainak kínálni.


• Ha Ön is szeretné megtanulni / megtaníttatni az 
információs szakmát.

• Corvinus Egyetem, Társadalmi kommunikáció doktori iskola

• Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar

• CEU Business School, NGO lobbizás kurzus

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 

Mérnöktovábbképző Intézet, üzleti hírszerzés képzés

• Eötvös Loránd Tudományegyetem

• Szent István Egyetem, Alkalmazott Bölcsészet- 

tudományi Kar

• Benedict School, Információbróker tanfolyam 

• Távoktatás és tréningek egyéneknek, vállalatoknak, 

önkormányzatoknak és könyvtáraknak


•     Information Consulting —  
      Guide to Good Practice /  
      Annie-Joan Olesen,  
      Irene Wormell, Gábor Mikulás  
      (Oxford, Chandros, 2011)

•     Információból üzleti érték  
      (MIBE, 2006)

•     Menedzsment : bevezetés  
       7 vezetői teszttel és 

                                             222 információs és könyvtári  
                                             példával (1999) benne pl.:  
                                             stratégiai tervezés, TQM, HRM,  
                                             reengineering, kiszervezés). 


• KIT Hírlevél www.kithirlevel.hu, 2002-től  
(3200 megrendelő, több mint 18.000 hír)


• Több mint 200 publikáció magyar és 
külföldi szaksajtóban és más lapokban


• Konferenciák szervezése

Hírösszefoglalók magyar és idegen nyelvű forrásokból; 
nyílt és regisztrációhoz kötött tartalmakból

Külföldi / belföldi megrendelők felkutatása: inter-

netes keresés, telefonos egyeztetés a talált címekkel

Jövőbeni versenyképességi kulturális attitűdök 
meghatározása felsővezetők szövegeiben

Információ- és ügyfélszolgálat: folyamatos webes / 
telefonos információszolgáltatás, havi rendszeres 
információgyűjtés (európai szakmai és kormányzati 
portálok, szervezetek internetes és telefonos elérése)

Anyaggyűjtés a megrendelő prezentációjához: régi 
források keresése interneten, adatbázisokban; illusztrációk 
és táblázatok keresése interneten és könyvtárban, levél-
tárban; diagramkészítés, prezentációkészítés

Iparági elemzés, újdonságfigyelés, trendfigyelés 
pl. magyarországi elektronikai ipar, hazai és nemzetközi 
szövegbányászat – internetes keresés alapján azo-

nosított kulcsszemélyek telefonos megkeresése, a 

kapott adatokból adatbázis készítése

Pletykagyűjtés ingatlanfejlesztés céljából: pl. kik laktak 
egy épületben és milyen sztorik vannak róluk?

Tréningek vállalati szakemberek és egyetemi

hallgatók számára: információszerzés- és feldol-

gozás, illetve menedzsment-témában

Folyamatos és eseti 
információkereső munkák 
telefon, internet, adatbázisok 

KITHIRLEVEL.HU


