
Hogyan hódítsuk meg az 

Egyesült Arab Emirátusokat



§ Szabó Kinga Judit

§ Közgazdász

§ Vállalkozó

§ Az Almanal BEACON LLC alapító tulajdonosa

§ Piacépítési szakember

§ Gazdasági Tanácsadó



§ Alapítás éve: 2014 – Abu Dhabiban bejegyzett 
belföldi cég 

§ Főtevékenység: cégalapítás, jogi-, adminisztratív 
munkák, bevándorlási ügyek, piackutatások, 
tanulmányok

§ Irodák: Abu Dhabi, Dubai

§ Alkalmazottak száma: 9

§ Cél: Olyan átfogó segítséget nyújtani vállalkozások 
számára amelynek eredményeképpen gyorsan és 
költséghatékonyan tudják elindítani az emirátusi 
vállalkozásukat

§ Legfontosabb alapelvek: Hiteles tájékoztatás, 
működőképes, sikeres ügyfelek.



§ Területe: 83 600 km2

§ Lakossága: 9,3 millió fő – ebből állampolgár: 
1,2 millió

§ Országalapítás éve: 1971

§ 7 Emirátus alkotja az országot

§ Államformája: Monarchia

§ Egy főre eső GDP: 58 466 USD (2020) – 9.-
ik a világrangsorban (vásárlóerő alapon)

§ A Világbank listáján a 17.-ik helyen van a 
cégalapítás egyszerűségét tekintve.



§ Az Emirátusokban jellemzően valamennyi cégforma jelen 

van, amely más gazdaságokban is megtalálható.

§ Leglényegesebb különbség, hogy léteznek úgynevezett 

Free Zone cégek, amelyek valójában szabadkereskedelmi 

övezetekben elhelyezkedő cégek, valamint a Mainland, 

belföldi cégek, amelyek nem szabadkereskedelmi 

övezetben helyezkednek el.

§ A cégforma meghatározza, hogy milyen tevékenységet 

folytathatnak a vállalkozások.

§ Vannak olyan tevékenységek, amelyekhez számos 

megkötés párosul (pl: Munkaerőközvetítés)



§ 0% Adó – 2018 január 1.-től bevezették az ÁFA

intézményét. Az ÁFA mértéke: 5%

§ 3.8%-os gazdasági növekedés (az olajszektor nélkül)

§ -0,73% infláció

§ A világ legnagyobb licensz és know-how bejegyzését

végző ország (pl: Microsoft, IBM, stb.)

§ Jól szabályozott piaci környezet

§ A világ legjobban működő elektronikus

adminisztrációs rendszere.



Free Zone

§ 100% tulajdonrész a külföldi tulajdonosok kezében

§ 0% Adó

§ Limitált tevékenységikör

§ Szabad működés a tevékenységi kör 

altevékenységei között

§ Limitált munkaerő létszám

§ Gyors, költséghatékony alapítás

Mainland – Belföldi cég

§ 51% tulajdonrész a helyi állampolgár kezében marad – 2021 

júliustól 1600 tevékenység kikerült a kötelezettség alól

§ Szigorúbb követelmények

§ 5% ÁFA – bizonyos értékhatár fölött

§ Korlátlan tevékenységikör

§ Rugalmasan változtatható a tevékenységek száma, típusa

§ Korlátlan munkaerő létszám

§ Cégalapítás folyamata összetettebb és költségei magasabbak



§ Csak az vágjon bele aki komolyan gondolja

§ A probléma nem akkor kezdődik amikor elkezdjük a
cégalapítást, hanem amikor megalakult a cég

§ Fel kell készülni a szolgáltatásra

§ Komoly stratégiai tervezés kell, hogy megelőzze

§ Fontos érteni a helyi üzleti kultúrát

§ A helyi elvárásokhoz illeszkedő marketing
kulcsfontosságú

§ Fontos, hogy az árak versenyképesek legyenek

§ Pontos, mindenre kiterjedő üzleti terv, piackutatás

Azonban ha a bevezetést a helyi gazadasági, kultúrális

szabályok szerint végzik, az eredmény nem marad el. A

helyi közösség nagyon lojális, így ha sikerült megnyerni a

vevőket, hosszú távú, gyümölcsöző üzletre kell számítani.



A Célok 
meghatározása Piackutatás A tevékenység 

meghatározása

A jogi forma 
meghatározása

A helyszín 
meghatározása

Jogi 
dokumentumok 

elkészítése

Cégbejegyzés Vízumügyintézés Bankszámlanyitás



§ Tisztelet a kultúra, vallás, történelem iránt

§ A helyi szabályok ismerete

§ Türelem

§ Kitartás

§ Tisztesség

§ Profizmus



§ Nem tanulmányozza az Emirátusok és a környező
országok történelmi, kultúrális, vallási hátterét

§ Nem hajlandó belátni, hogy az Emirátusokban
mások a marketing és kereskedelmi elvek mint a
világ fejlettebb gazdaságaiban és a saját korábbi
modelljeit erőlteti.

§ A korábban működő gazdasági megoldásait erőlteti

§ Tiszteletlen a kultúrális és protocoll szabályokat
illetően.

§ Azt feltételezi a tárgyalópartnerekről, hogy azok
ostobák és együgyűek.





Elérhetőségeink:

Szabó Kinga Judit: kinga.szabo@beaconuae.com
Telefon: +971-4-589-0888

www.dubaicompanyexpert.com
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