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2019. május 24. 10:50StartupLóska Márton
A CodeBerry az online programozóképzés rögös útján hasít. A téma népszerűségét jól jelzi, hogy még termékük sem volt,
de már megrendelőjük igen! A kurzus egyébként olyan tudást ad, amivel már egy saját honlapot össze lehet dobni, de a
szakmaváltáson gondolkodók is megtalálják benne az első pár lépést, ami egy új karrier felé visz.
A világ minden tájáról, Indonéziától Lengyelországon át Mexikóig vannak diákjai a CodeBerrynek. A közelmúltban pedig
a Baconsult Inkubátor Program keretében jutottak 50 millió forinthoz, amivel tovább folytathatják a terjeszkedést.
Először fizessen érte valaki!
A jól menő vállalkozásért azonban keményen megdolgoztak az alapítók több ötlete (szám szerint 28 ötlet) a földbe
fúródott. Ugyanakkor – nagyon helyesen – ezeket a kudarcokat tanulópénzként fogták fel, és elhatározták, hogy amíg nem
találnak olyan erős piaci igényt, hogy valaki nem csak kipróbálni, hanem fizetni is hajlandó, addig nem ölnek hónapokat
bele a termékek kifejlesztésébe – tudhattuk meg Békéssy László ügyvezetőtől még a Bacosult rendezvényén. Az
alapvetően logikusnak tűnő, „csináljunk egy informatikai terméket, és az majd biztosan kell valakinek” üzleti modellről
tehát lemondtak. Ehelyett olyan weboldalakat készítettek, ahol az ötleteiket osztották meg, és figyelték, hogy melyik
weboldal mennyire kelti fel az emberek figyelmét.
És a már sokszor megénekelt jó fizetések, szakmai előmenetel és biztos munkahely stb. meg is hozta a gyümölcsét, jött az
első tanulni vágyó delikvens, úgy hogy még nem volt kész az online kurzus. Az alapítók ekkor chaten, egyesével kezdték
oktatni a jelentkezőket, hogy teljesítsék, amit a honlapon ígértek.
Anyanyelven jobb tanulni
A CodeBerry online programozó képzéséről ma már nyugodtan kijelenthetjük, jó úton halad a világhódítás felé, hiszen
kevesebb mint három év alatt eljutottak odáig, hogy hét országban nyújtanak élő szolgáltatást.
Hamar kiderült, hogy milyen fontos szerepe van az anyanyelvnek, hiszen hiába készítették el az angolul is mindent, a
diákok egyszerűen visszakapcsoltak a magyar nyelvű tananyagra. És innen jött a nagy ötlet, ami alapvetően annak az
alaptézisnek a népiképp fejre állítása, miszerint elengedhetetlen az angol az informatika elsajátításához.
Az internet gyakorlatilag el van árasztva „ingyenes” angol nyelvű anyagokkal, melyek segítségével elméletben meg lehet
tanulni a programozás alapjait. Ugyanakkor világszerte százmilliók vannak, akik bár tudnak angolul, de szívesebben
tanulnak a saját anyanyelvükön. Vannak országok, ahol ez nem probléma (pl. Hollandia, Norvégia, India stb.), ahol sokan
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tanulnak tárgyakat, vagy akár mindent eleve angol nyelven.
Nemzetközi vizekenA hazai hódítás után nem kellett sok, hogy a nemzetközi piacon találják magukat (jelenleg nyolc
nyelven érhető el a tananyag: angol, magyar, román, lengyel, indonéz, vietnámi, portugál, spanyol), a közelmúltban történt
tőkeinjekciónak köszönhetően pedig további piacokra való betörés várható. És az őrült számok, amik a globális
informatikushiányról szólnak, adnak bőven teret a növekedésre!
Az önálló honlaptól a komoly munkahelyig
Békéssy Lászlótól egyébként megtudtuk, hogy a CodeBerry tanfolyamának neki lehet ugrani nulla programozói tudással,
és elvégzése után képesek leszünk saját magunk honlapokat összerakni. Emellett segítenek elsajátítani a legkeresettebb
programozási nyelveket, amiknek ismerete kikerülhetetlen, ha szakmát szeretnénk váltani. Az alapító hozzátette, hogy
szorosan együttműködnek egy csomó magyarországi programozást oktató iskolával (pl. a Green Fox Academy, CodeCool,
Progmasters, Braining Hub) melyeknek a tanfolyamai már a karrierváltást célozza.
Így talán már az is érthető, hogy a csapat miért merészkedik odáig, hogy a globális informatikushiány megoldásában vállal
szerepet.
Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!

Lóska Márton
Fiatal voltam és kellett a pénz, ezért relatíve korán beszálltam az internetes újságírásba, ami folyamatosan
változott az évek alatt, ahogyan a net is (emlékeztek még a Facebook előtti időkre?!). Most …
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„Nagyon furcsa nekem ennyi lánnyal ülni ebben a tárgyalóban, ahol jellemzően egyedüli nőként szoktam üldögélni.”
A Telekom beleállt a hazai felsőoktatási informatikusképzésbe

A Szegedi Tudományegyetemmel, illetve a Szent István Egyetemmel állapodott meg a Magyar Telekom és a T-Systems
Magyarország.
Ezzel a magyar találmánnyal elkerülhetők a vadgázolásos balesetek

https://www.digitalhungary.hu/start-up/Az-anyanyelvvel-szivja-magaba-a-magyar-startupot-a-vilag/8612/

5/8

05/05/2021

Az anyanyelvvel szívja magába a magyar startupot a világ - Startup - DigitalHungary – Minden, ami digitális. A virtuális tér magazinja.

A Siren7 vadfigyelmeztető rendszerrel elkerülhetőek a gázolások és a balesetek.
Tíz céget segített Balogh Péterék programja

A program az Innovációs Hivatal pályázatán nyert félmilliárd forintból indult el, melyet Balogh Péterék saját tőkével és
szaktudással egészítettek ki.
Magyar csapat is szerepel a régió egyik legnagyobb startup konferenciájának döntőjében
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Innovatív hőtárolási technikát mutatott be a HubHub Budapest egyik tagja, a HeatVentors.
Menő magyar fejlesztések tömegével találkozhattunk a Hiventures startup buliján

Természetesen ez a rendezvény szól leginkább a régiós versenytársaknak is, hogy mutogassuk magunkat, hol tartunk
innováció területén.
Komoly befektetést kapott a webáruházak keresőit fejlesztő Prefixbox
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A budapesti székhelyű Euroventures látott fantáziát a kárpátaljai magyarok fejlesztésében, ami így tovább tud terjeszkedni
a régióban.
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