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• Irányvonalak

• Szervezeti felépítés

• Üzletfejlesztési stratégia

• Külpiacok

• Erősségek

• Szolgáltatások 

• Ügylettámogatás



IRÁNYVONALAK

HITA

Nonprofit

Sok tradicionális 
marketingeszköz – kevés 

közvetlen partnerközvetítés

Kormányzati – üzleti fókusz

Kormányzati struktúra

Széles tevékenységi kör és 
ágazati fókusz

Indikátor mérőszámok

Támogatói hozzáállás

Kereskedőház

Small profit / EEN

Sok közvetlen üzlet –
kevesebb marketingeszköz

Üzleti – kormányzati fókusz

Versenyszféra struktúra

Szűkebb tevékenységi kör és 
ágazati fókusz

Pénzügyi teljesítménymutatók

Proaktív üzleti hozzáállás



ÉLELMISZERIPAR

Hús, élőállat

zöldség-gyümölcs friss és fagyasztott valamint zöldség-gyümölcs konzervek, száraz 
gyümölcsök: dió, mandula, mogyoró, mák

gabona, bio-gabona, olajos magvak, szárított olajos magvak, olajfélék, tésztafélék, 
pékáru

húskonzervek, szárazáru, vörösáru, tojás

méz, édességek, lekvárok, üdítők, szörpök, gyümölcs koncentrátumok, energia 
italok,víz      

borok, alkoholos italok, vetőmag, 

fűszerek, étkezési paprika, szója termékek, bio élelmiszerek

tej, tejipari termékek, sajtok, egyéb extra megkeresések



KOMPLETT TECHNOLÓGIÁK

Környezet ipari tech (+környezetipari mérnöki szolgáltatás)

Mezőgazdasági és állat-tenyésztési tech, Élelmiszer feldolg. tech

Építőipari tech (+építőipari mérnöki szolgáltatás), építőanyag

Gépipari tech (+építőipari mérnöki szolgáltatás)



GÉPIPAR, JÁRMŰIPAR, ELEKTRONIKA

Mezőgazdasági és gabonatechnikai gépek

világítástechnika, elektronikai alkatrész, ipari elektronika, híradástechnika, 
háztartási elektronika, mérőműszer

Gépipar, fémipari késztermék, ipari automatizálás, gépipari mérnöki 
szolgáltatások

autóipar, autóipari mérnöki szolgáltatások, járműipar



HIGH-TECH

Biztonságtechnika/tűzvédelem/katasztrófavédelem/védelmi ipar kiemelt

ICT - Mobil tech. és alk., felhő, nav. rendszerekhardver telekom, hálózati infrastr.

ICT - Vállalati alkalmaz., adat-bányászat, üzleti intelligenciawebes szolg, játékfejl., banki inform., 

biztonság, oktat. informatika

Gyógyszeripar/Klinikai kutatások/biotechnológia/állat-egészségügy /étrendkiegészítő /funkcionális 

élelmiszer

Kreatív iparágak/logisztika/mérnöki szolgáltatások(olaj- és gázipar/energetika)

Orvostechnika, fogászati technika, tele-medicina



KÖNNYŰIPAR, TRADICIONÁLIS ÁGAZATOK

Private Label, kozmetika

Üvegipar, design, lakberendezés

Fémipari beszállítók, műanyagipari késztermékek

FMCG, háztartási vegyiárú

Fa- és bútoripar

Papír-, nyomdaipar, csomagoló-ipar

Divat, textil, ruházat, bőr, szőrme



ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Cégre szabott 
tanácsadás EU-s 

témákban 
• Vállalkozásfejlesztés
• K+F
• Közbeszerzés
• Pályázatok
• Access to finance
• Szellemi 

tulajdonvédelem

Cégre szabott 
tanácsadás EU-s 

témákban 
• Vállalkozásfejlesztés
• K+F
• Közbeszerzés
• Pályázatok
• Access to finance
• Szellemi 

tulajdonvédelem

Üzletember találkozók
• Nemzetközi üzleti 

találkozók

Képzés
• Tréningek, 

szemináriumok, 
workshopok
• Innováció és K+F
• Access to finance
• Szellemi 

tulajdonvédelem
• Közbeszerzés



ÜZLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

„All in one”



SMALL PROFIT

Partneri
megállapodás

Célpiacok

Marketing-
eszközök Piac 

megdolgo-
zása

Vevők 

beazonosí-
tása

Lead-ek 
kezelése

Üzletkötés



PIACOK
VISZONYLATI KERESKEDŐHÁZAK

Oroszország, 
Kazahsztán, Kína, 

Azerbajdzsán, 
Törökország, Szaúd-
Arábia, Jordánia, 

Egyesült Arab 
Emírségek, 

Szingapúr, Vietnám, 
Laosz, Macedónia, 

Ghána

25 országban az év végére
Szept: Brazilia, Szingapúr, Montenegro, 

Örményország, Algéria



PIACOK
KÁRPÁT-MEDENCEI EXPORT HÁLÓZAT



PIACOK
EURÓPAI UNIÓ



PIACOK
KÜLGAZDASÁGI ATTASÉ HÁLÓZAT



ERŐSSÉGEINK

- Más szakmai szervezetekből csatlakozó munkatársak, ágazati 
specialisták tudásbázisa, exportőri kapcsolatrendszere;

- professzionális informatikai, bonyolítói és közvetítői 
infrastruktúra;

- folyamatosan bővülő saját Viszonylati Kereskedőházak 
üzletkötői hálózata;

- csomagot kínálunk (marketing, üzletkötés, finanszírozás) a 
cégek által lefedetlen vagy nehéz piacokon;

- az adott piacokon otthonosan mozgó MNKH képviselők.



„A CSOMAG”

Technikai támogatás
- marketing anyagok;
- ügyfélszolgálati 

feladatok;
- rendezvényszervezés.

Külpiaci támogatás
- kiállítások, üzleti találkozók;
- ki- és beutazó vevői 

delegációk;
- üzleti lead-ek

becsatornázása;
- exportajánlatok külpiaci 

elhelyezése;
- Világbank, EU, ENSZ 

tenderfigyelés. 

Ügyfélkapcsolat
- Key account ágazati 

struktúra;
- folyamatos 

kapcsolattartás 
(bejövő lead-ek, 
kimenő ajánlatok);

- vevő és eladó közötti 
koordináció 
bonyolítása (áralku);

- ágazati tudásbázis 
építése;



ÜGYLETTÁMOGATÁS

• Exportfinanszírozás

• Kockázatkezelési feladatok (együttműködő partnerrel)

• Vevő minősítése, bevizsgálása 

• Exportfejlesztési stratégiai tanácsadás

• Saját számlás ügyletek

• Logisztikai feladatok

• Projektmenedzsment



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!

Wittek András, ügyfélkapcsolati igazgató

Telefon: +36 1 810 1626

E-mail: wittek.andras@tradehouse.hu


