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MÉLYSÉGES HITÜNK A NYOMTATOTT
KOMMUNIKÁCIÓBAN EGYRE ERÔSEBB, DE…
Mélységes hitünk a nyomtatott kommunikációban rendületlen. Sôt, minél
inkább erôsödik az elektronikus világ, annál erôsebb lesz bennünk ez az
érzés, hiszen a virtuális sík rendkívül változó és információdömping
volta, továbbá megfoghatatlansága okán egyre jobban érezzük
a nyomtatott szó erejét. Persze, a papír sem tud tiltakozni, ezért bármi ráírható…
Ezzel együtt, mégis van annak súlya és ereje, hogy ha egyszer leírtunk valamit,
netán szélesebb körben közreadtuk, visszavonhatatlanul megmarad, és nem
törölhetô a Delettel. Hogy ez utóbbira más példát ne említsünk: hányszor
találkoztak már az interneten azzal, hogy az egyik pillanatban még fent volt egy
cikk, a másikban se híre, se hamva… Arról meg nem is beszélve, hogy
a valóság síkja nem engedi, hogy különféle névtelenség – alias chatnév – mögé
bújva megkülönböztethetetlen legyen a felelôsségteljes és felelôtlen információ.
Az aláírásnak súlya van, a nyomtatott szónak még akkor is súlya van, ha nem
igaz, hiszen mindenféle ódiumot von, vonhat maga után, meggondolásra készteti
– vagy legalábbis arra kéne késztetnie – íróját, hiszen egyszer és mindenkorra
megmarad. A virtuális világ szó szerint, de alkalmasint – az elôbb említett
okoknál fogva – átvitt értelemben is súlytalan. Ugyanakkor az is kétségtelen,
hogy információdömpinges világunkban a tartalomszolgáltatásnak nagyon is
helye van, amennyiben arra használjuk, amire való: informálódásra. Gyors,
hatékony eszköz egzakt adatok – beleértve a világ dolgaival való „képben levést”
is – begyûjtésére, bekérésére. És az is vitathatatlan, hogy a különféle közösségi
portálok kitûnô lehetôséget teremtenek a kapcsolatok felkutatására,
felelevenítésére, és közösségformáló erejükhöz sem férhet kérdés. Tehát, azt kell
megállapítanunk, hogy ezeken a területeken – információszerzés, kapcsolatok
építése – a virtuális tér olyan lehetôségeket biztosít, amelyek korábban nem
voltak adottak. Mondhatjuk úgy is: korunk adománya ez, amivel ha nem is kell
vagy kötelezô, de lehet és érdemes élni. Mi is megtettük: a PRINTinfo újság az
idei elsô számtól kezdôdôen, azaz 2011. január 24-tôl elektronikus formában is
hozzáférhetô, mégpedig honlapunkon, a www.printline.hu oldalon, ezt követôen
pedig a nyomtatott megjelenéssel egy idôben az interneten is olvasható, letölthetô
lesz teljes terjedelmében valamennyi számunk, egész pontosan: mindig az utolsó
öt. Továbbá: PRINTinfo Újság néven regisztráltunk a Facebook.com-on, és alig
egyetlen hét alatt több mint 200 ismerôs igazolt bennünket vissza. Itt jegyzem
meg, hogy azokhoz képest, akik a nyomtatott PRINTinfót ismerik és olvassák, ez
alig 6 százalékot jelent… Persze, nyilván szélesedni fog facebookos ismeretségi
körünk is, de továbbra is azt gondoljuk, hogy az internet sem a nyomtatott
médiát, sem a közvetlen, személyes kapcsolatokat nem pótolja – merthogy nem is
dolga –, hanem kiszélesíti az informális csatornák körét. És továbbra is
mélységes meggyôzôdésünk, és a magunk eszközeivel mindent meg is teszünk
azért, hogy az élet helyszíne – és teljesen mindegy, hogy a magán vagy az üzleti
életrôl van szó – ne a virtuális tér legyen, hanem a valóság.
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„Hámozott és hámozatlan alma”, valamint helyzetjelentés

Budapest Papír

A Budapest Papír azon papír-nagykereskedô cégek közé tartozik, amelyek
tavaly a piaci átlaghoz képest jobban teljesítettek, az idei évre pedig még
nagyobb lendülettel készülnek. Folytatódik országjáró road-show-juk is,
amelynek keretében szinte szó szerint szem- és kézközelbôl ismertetik
meg a meghívott vendégekkel az általuk kínált papír- és kartonféleségek
sokaságát. És ennél a szónál, hogy sokaság, álljunk meg egy pillanatra!
A széles kínálat valóban a partnerek minél jobb, árnyaltabb kiszolgálását
teszi lehetôvé, ám olykor – ahogy szokták mondani – a „bôség zavarát” is
okozhatja. Valóban nagyon sokféle papírfajta létezik, ugyanakkor az is
tény, hogy – attól függôen, melyik cég forgalmazza – alkalmasint csak
nevükben különböznek… Aztán ott van az a probléma is, hogy
amennyiben a nyomda egy olyan termékcsaládot állít elô, amelyhez
mázolt és mázolatlan papírt, netán kartont is használna, milyen „nevek”
alatt találja meg az összeillô kollekciót. Nos, ez évtôl kezdôdôen némileg
egyszerûbb dolga lesz, hiszen a PaperlinX saját márkás Core
termékcsaládja – amelyet természetesen a Budapest Papír forgalmaz –
kibôvült: ezentúl Core márkanéven mázolt és mázolatlan papír, valamint
karton is kapható.
Erdély Zsolttal, a Budapest Papír ügyvezetôjével és Dúl Barbara
marketing-menedzserrel azonban nemcsak errôl beszélgettünk.

4

● Nem könnyû év, sôt,
évek vannak mögöttünk.
Jól vannak?
E. Zs. – A körülményekhez képest jól! De
félretéve a tréfát: köszönjük, tényleg jól. Noha mi
az ausztrál tulajdonos
miatt úgynevezett keresztféléves elszámolásban
vagyunk, természetes,
hogy a hazai gyakorlatot
alapul véve, megcsináltuk
a naptári év szerinti piaci
elemzést is. Ennek alapján
elmondható, hogy 2009hez képest közel 3 százalékos forgalomemelkedést
produkált összességében a
hazai nagykereskedôi
piac, nekünk, mint Budapest Papírnak, viszont
sikerült ennél nagyobb
fejlôdést realizálni.
Ôszinte vagyok, az év
végére jobban kilaposodott a piaci növekedés
vége, mint ahogy azt az
elsô féléves forgalmi
adatok ígérték.
● Mit jelent, hogy
„jobban kilaposodott”?
E. Zs. – Az elsô fél évet
tekintve az mutatkozott,
hogy az általános piaci
növekedés éves szinten el
fogja érni az 5–6 százalékot – itt jegyezném meg,
hogy az elsô negyedéves
adatok ennél vérmesebb
reményre is jogosítottak –,
ezzel szemben 2,5–3
százalék realizálódott. Ezt
a növekedési mértéket mi,
mint cég meghaladtuk, de
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mindezek mellett azt gondolom, hogy hazai piaci fejlôdés
tekintetében ilyen formán a
teljes európai szinten sincs
szégyellni valónk.
● Szegmensenként nyilván eltérô
mértékû a forgalom alakulása, változása… Még mindig az a tendencia, mint
2009-ben, hogy a piac az olcsóbb papírok felé mozdul?
E. Zs. – A mi tapasztalataink azt
mutatják, hogy érett, felnôtt a hazai piac:
sem a nyomdák, sem a megrendelôik
nem váltanak pusztán azért papírféleséget, mert az olcsóbb. Megadják a terméknek azt, ami jár. Nagyon jó példa erre,
hogy például a kreatív papírok forgalma
igen jelentôsen növekedett az elmúlt
évben, de fejlôdött a mûnyomó és a
famentes szegmens, mégpedig az általános piaci fejlôdés közel duplájával, valamint a fatartalmú mázolt és mázolatlan
papírok iránt is erôsödött a kereslet. Ez
utóbbiban nyilván közrejátszott, hogy a
„cellulózmizéria” miatt – bármennyire is
ügyeskedtek a kereskedôk – néha ki
kellett váltani egy-egy famentes papírt
fatartalmúval… Ezzel együtt, mindenképpen kijelenthetô, hogy megállt a
minôségek lefelé kalibrálása. Ami
visszaesett, az várható is volt: az önátírós
papírok iránt évrôl évre, és meghatározó
mértékben csökken a kereslet. A piac
teljes mértékben abban az irányban ment
és fejlôdött, ami elvárható.
● Apropó cellulózmizéria! Elült a
papíriparban az az ominózus „tökéletes
vihar”?
E. Zs. – Igen, de mi is, mint valamennyi nagykereskedô elkövettünk mindent azért, hogy ennek hatását a minimálisra csökkentsük. Mára már valóban
kialakult egy tényleges egyensúly, és
pillanatnyilag van elegendô alapanyaga a
gyáraknak, a gyártási kapacitások és

volumenek pedig kielégítik a keresletet.
Egyedül a kartonok területén lehetnek
némi fennakadások, mert ott – termékstruktúra-változások miatt – igen erôteljesen megugrott a kereslet, minek
következtében egyrészt némi hiány
keletkezett, másrészt felemelkedtek a
kartonárak. De a klasszikus grafikai
területen most nyugalom van – az árakat
tekintve is –, és reméljük, marad is.
Habár jósolni nem szeretnék… Azért azt
hozzátenném: hogy ugyan a felhôk még
nem múltak el, de legalább nem viharos
az idôszak…
● Csak azok az árfolyam-kilengések
ne lennének…
E. Zs. – Ezért kellene szorgalmaznia a
hazai nyomdáknak az exportot. Nem
gyôzôm hangsúlyozni: technológiában,
szakmai felkészültségben versenyképesek. Kizárólag a kereskedelempolitikájukon kellene erôsíteni ahhoz, hogy
boldoguljanak az exportpiacon.
● Önök milyen elvárásokkal indulnak
az idei évre?
E. Zs. – Ilyenkor szoktunk partnereinkkel leülni és megbeszélni az egész
évre várható igényeket, stratégiát és
együttmûködési feltételeket, rendszereket, illetve áttekinteni a közös, elmúlt
évben elért eredményeket. Házon belül
pedig az elôzô év tapasztalatai alapján
áttekintjük a termékportfóliónkat, és
tesszük át szükség szerint egyikre vagy
másikra a hangsúlyt.
● Az elôzetes piaci elvárások alapján
az idei évben hova kerül a hangsúly?
E. Zs. – Azt gondolom, hogy alapjában véve minden nagykereskedônek, így
nekünk is az a legfontosabb, hogy az
úgynevezett „tömegpapírok”, tehát a
mûnyomópapírok és a famentes ofszetpapírok minél szélesebb skáláját tudjuk
biztosítani a partnereink számára. Már az
elmúlt idôszak is arról szólt a Budapest

A DUPAREC Kft., mint a
legnagyobb papírhulladékkereskedô és -gyûjtô,

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot.

+36 1 278-8666, +36 1 278-8662
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Papír életében, hogy mûnyomó-vonalon
nagyon erôsen kiszélesítsük a palettánkat. Megjelent a kínálatunkban például
az 1.1-es és 1.3-as volumenitású mûnyomók teljes szortimentje is. Emellett a
famentes papírok vonatkozásában szó
van arról, hogy több márkát egyesítünk,
és egy adott márkanéven forgalmazzuk a
továbbiakban. A fatartalmú, valamint a
recycled – az úgynevezett Green Range –
papírokra is a korábbinál lényegesen
nagyobb súlyt kívánunk fektetni, ezért
jelentôsen kibôvítjük a kínálatunkat.
● Szélesebb tehát a szortiment, de
ugyanakkor szûkítik a márkaneveket.
Miért?
E. Zs. – A Budapest Papírnak két
nagyon ismert márkája van mûnyomók
között: az egyik a Hello, ami egyben
Európa legismertebb márkája, a másik a
Core, amely szintén egy saját márkás és
kedvelt mûnyomó-termékünk. Nos, ez
utóbbinál az az – egyébként nagyon
helyes – döntés született a cégcsoportnál,
hogy a Core márkanevet kiterjesztjük
azon famentes papírokra és kartonokra,
amelyek minôsége teljes mértékben
szinkronban van a Core mûnyomók
minôségével. Ezáltal egy olyan termékcsoportot hozunk létre Core márkanév
alatt, amely megkönnyíti a partnereink
választását, hiszen egyetlen márkanevet
kell megjegyezniük ahhoz, hogy egy
bizonyos és nagyon jó minôségben
különféle – mûnyomó, famentes mázolatlan, illetve karton – alapanyagot
rendeljenek. A márkanév egyben meglepetések nélküli, biztonságos minôségi
garanciát is jelent.
● Persze, a márkanév garanciát
jelent, de – szerintem – a mögöttes
„emberi tényezô” legalább ilyen fontos…
E. Zs. – …és lesz egyre fontosabb!
Tény ugyanis, hogy mûszaki tartalomban
az azonos fajtájú papírok között ma már

A nehéz idôszak összekovácsolja a
partnereket: akik együtt sírtak, hát nevessenek is együtt…
● Térjünk vissza egy kicsit a Corehoz! Mikortól tûnnek el, integrálódnak be
a régebbi márkák?
D. B. – Februártól már teljes lesz az
integráció: onnan kezdve – ahogy ezt
vizuálisan is megfogalmaztuk – „a hámozott és hámozatlan alma”, azaz bizonyos
mázolt és mázolatlan papírok és kartonok is Core márkanéven kerülnek forgalmazásra. A nyomdászoknak azonban
nemcsak mondjuk, hogy mit tud ez a
termékcsalád, hanem bemutató füzeteket
is készítettünk, amelyek a mintanyomatok alapján – például fekete flekken
élénkzöld nyomatok – ékesen bizonyítják
a Core-hoz tartozó papír- és kartonféleségek kiválóságát. Mivel idén is
folytatódik a Budapest Papír road-showja, ezen alkalmakkor is lehetôsége lesz
partnereinknek megismerni, hogy mit is
jelent, mennyivel egyszerûsíti munkájukat az ilyen formán kibôvült Core
termékcsalád. De természetesen nemcsak
ez lesz országjáró prezentációnk témája,
hanem mindaz – legyen szó sztenderd
vagy éppen új kínálatunk bemutatásáról,
esetleges szakmai vagy üzletviteli
kérdések megválaszolásáról stb. –,
amivel könnyíthetjük partnereink
munkáját. Folytatódik Kreatív Klub
rendezvényünk is, és kifejezetten nagy
hangsúlyt szeretnénk helyezni a Revive
környezetbarát termékcsoportunkra is.
Egy kicsit a Revive-hoz kapcsolódóan is,
a közeljövôben, egész pontosan március
10-én egy különleges vevôtalálkozót
szervezünk, mégpedig egy amolyan
„ECO-ÖKO” napot.
● Mi az az „ECO-ÖKO” nap?
E. Zs. – A recycled papírokkal és
kartonokkal szeretnénk behatóbban megismertetni partnereinket, és úgy gondoltuk, hogy ezt egy meglehetôsen nagyszabású és különleges vevôtalálkozó keretei
között lenne jó lebonyolítani. Ebbôl
évrôl évre visszatérô hagyományt is
szeretnénk teremteni. Azonban a részle-
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nincsenek szignifikáns különbségek.
Alapelvárás a minôség. A nagy kérdés
az, hogy megfelelôen és idôben ki
tudtad-e alakítani a portfóliódat, és képes
vagy-e megbízhatóan biztosítani a
megfelelô rendelkezésre állást. A verseny
ezen dôl el, és ezek mind az emberi
tényezôn múlnak. Nagyon igaz az az
angol mondás, miszerint: The people
makes the difference, ami nagyjából azt
jelenti: embere válogatja, de azt is: az
ember adja, jelenti a különbséget, vagyis
az ember a hozzáadott érték.
● Mennyire tapasztalták partnereiknél, hogy megfogadják mindazt a jó
szándékú tanácsot az üzletmenetet
illetôen, amiben önök is a segítségükre
vannak?
E. Zs. – Ki merem jelenteni, hogy
partnereink többsége a válságot nemcsak
átélte, túlvészelte, hanem meg is tanulta
belôle a leckét. Tulajdonképpen hálás
vagyok, hogy egy ilyen válságidôszakot
átéltünk, mert ezáltal sokkal felkészültebbé, átgondoltabbá és megfontoltabbá
váltam én is – és természetesen sokan
mások is –, és a jövôt illetôen igen sokat
fogunk profitálni belôle. Megtanultuk,
illetve tökéletesítettük a feszes gazdálkodást, az elôrelátást és tervezést, sôt azt is,
hogy miként igazítsuk a folyamatosan
változó körülményekhez ezeket a
terveket. Azt szoktam mondani, hogy
minél pesszimistábban kell tervezni, de
nagyon optimistán kell hozzáállni. Ezt
ma már a nyomdászok döntô többsége
megtanulta, és bízom benne, hogy nem
felejti el, akkor sem, ha némileg
lazábbak lesznek a piaci körülmények.
● Merthogy – ezek szerint – lazábbak
lesznek…
E. Zs. – Hacsak nem történik valami
kiszámíthatatlan dolog, akkor könnyebb
– de azért nem könnyû – idôszak elé
nézünk – ezt állítom. Ezzel együtt
továbbra is igen nagy szükség van a
stratégiai együttmûködésekre, és mindarra a tudásra és bölcsességre, amit
megtanultunk, alkalmasint együtt tanultunk meg.

tek egyelôre még nem publikusak… A környezetvédelem
és környezettudatosság nagyon
fontos számunkra is, és az egy
örvendetes tény, hogy ma már
Magyarországon sem csak beszélnek
róla, hanem egyre erôteljesebben jelenik
meg a mindennapokban. Továbbá azért is
fektetünk különösen nagy hangsúlyt erre
a témára, mert a nyomtatott világot gyakran éri a vád, hogy nem környezetbarát.
Fôleg az elektronikus világ felôl érkezik
– nyilván jól felfogott és önös üzleti érdek miatt – ez a teljes mértékben alaptalan vád. Mindenesetre feladatunknak
érezzük, hogy segítsünk eloszlatni a közvélemény eme tévhitét.
● Ugyanakkor tény, hogy az öko-papírok némileg drágábbak…
E. Zs. – Ez így van, ennek ellenére azt
gondolom, hogy a felelôsséggel gondolkodó kisebb, de fôleg nagy, az üzleti
életben meghatározó súllyal bíró cégek
és vállalatok ne csak hangoztassák
környezettudatosságukat, hanem tegyenek is érte, áldozzanak is rá. Kétségtelen,
drágábbak ezek az anyagok, de ezzel azt
is fizetik/fizetjük, hogy az unokáink
számára élhetô környezet marad, ha
tetszik, az ô jövôjüket „veszik/vesszük”
meg.
● A Budapest Papír Business Superbrands díjazott is… Ezt miként lehet
elnyerni?
E. Zs. – Büszkék vagyunk rá, ugyanis
erre nem lehet sem pályázni, sem semmilyen formában „ráhatni”. Egy teljesen
független bizottság figyeli a piacokat, és
dönti el, hogy adott cég piaci jelenléte és
magatartása kivívja-e e kitüntetô elismerést. Mindazonáltal, nekünk itt a Budapest Papírnál a legnagyobb elismerést és
visszajelzést a partnereink elégedettsége
jelenti. ■

Ilona

ERÔSSÉGÜNK A MINÔSÉG!
G y o r s a n ,

k e d v e z ô
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Leköszönô és beköszönô vezérigazgató
a Papyrus Hungáriánál

Dan Andersson – Palkó Roland

2011. január 1-jétôl Palkó Roland személyében új vezérigazgatója van
a Papyrus Hungária Zrt.-nek. Az elôzô vezérigazgató, Dan Andersson
három évig töltötte be e tisztséget, ám – ahogy az emlékezetes – tavaly
júliusban a Papyrus Csoport alelnökévé nevezték ki, és egyúttal az ô
felügyelete alá került a Papyrus Csoport kelet-közép- és dél-európai
régiója. Hazánkon kívül ide tartozik még Csehország, Horvátország,
Lengyelország, Litvánia, Olaszország, Románia, valamint Szlovénia.
A régióvezetés nem kicsit sokasította meg feladatait, ezért úgy döntött
a cégcsoport menedzsmentje, hogy a magyarországi cég vezetésére
keresnek egy olyan személyt, aki méltó módon tudja folytatni a munkát.
Palkó Rolandra esett a választás. Dan Andersson azonban továbbra is
Magyarországon marad, hiszen egyrészt – hála a Papyrus Hungária
elért eredményeinek – ez lett a régióközpont, másrészt ô is és családja
is megszerette hazánkat, és szívesen él itt.
Január közepén egyszerre beszélgettem a leköszönô – Dan Andersson –
és a beköszönô – Palkó Roland – vezérigazgatóval, valamint a grafikai
üzletág vezetôjével, Hornek Ilonával.
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● Dan, igen sikeres három évet
tudhat maga mögött a Papyrus Hungária
élén, de mi az, amire a leginkább
büszke?
D. A. – Talán arra, hogy amikor 2009ben a piac „leült”, és mintegy 16 százalékot csökkent, nagyon gyorsan voltunk
képesek lépéseket tenni, hogy minél
kisebb mértékben érintsen bennünket.
Már januárban átalakítottuk a költségstruktúránkat, ezáltal jelentôs költségmegtakarítást értünk el. Továbbá – noha
korábban is igen erôsen vevôorientált
cég voltunk – még inkább elkezdtünk
fókuszálni a partnereinkre, hogy miként
tudnánk az ô mûködésüket elôsegíteni,
hogy nagyobb volument legyenek
képesek realizálni – természetesen
nálunk. Minden egyes munkatársunk

termegkft@t-online.hu

nagyon örültem, hiszen ez egy igen erôs
visszaigazolása annak, hogy jól végeztem a munkámat. És az is kifejezetten
örömmel tölt el – és nemcsak engem,
hanem a családomat is –, hogy a továbbiakban is Magyarországon élhetünk.
Kétségtelen, igen sokat utaztam az
elmúlt fél évben, és megbízatásomból
kifolyólag fogok a jövôben is, de ez a
munkám része, nem kikerülhetô.
● Mi az, amit nem egészen sikerült
befejeznie, amit utódjára kell hagynia?
D. A. – Az egyik mindig és folyamatosan fejlesztendô terület az a pluszszolgáltatás, amelyre a Papyrus igen
nagy hangsúlyt helyez. Igazából erre a
területre sohasem lehet azt mondani,
hogy kész és befejezett: mindig van mit
javítani rajta.
● Roland, ön egyáltalán
nem ismeretlen az ágazatban,
ennek ellenére egy dióhéjnyi
CV-nek igencsak örülnék…
P. R. – Bécsben végeztem a
Közgazdasági Egyetemet, azt
követôen az elsô munkahelyem
is Bécsben volt, mégpedig a
Stora-Feldmühle cégnél. Akkor
a Stora még nem rendelkezett
Magyarországon képviseleti
irodával, így elsô feladataim
egyike volt ennek létrehozásában segédkezni. Egészen addig
itt dolgoztam, míg a legnagyobb
ügyfelünket, a Petôfi Nyomdát
privatizálták és került új tulajdonosához, a Cofinec Csoporthoz. Ekkor kerültem én is oda,
ugyanis felkértek a kereskedelmi igazgatói pozíció betöltésére. Elvállaltam. Ez egy igen
intenzív idôszak volt a nyomda
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arra koncentrált, hogy a vevô fejével gondolkozzon, és mindenben a segítségére
legyen ebben a cseppet sem könnyû
gazdasági helyzetben. Ennek eredményeként mindössze két százalékkal csökkent a
forgalmunk, és képesek voltunk megôrizni, piacvezetô pozíciónkat is. 2010ben pedig az itt dolgozók akarata, szakmai
hozzáértése és kitartó munkája szintén
meghozta a gyümölcsét: sikerült a bázisévnek számító 2008-hoz képest is magasabb értékesítési volument elérnünk.
● És magánemberként, belsô sikerélményként, mi tölti el büszkeséggel?
D. A. – Magánemberként is rendkívül
jó érzéssel töltöttek el a munkámban elért eredmények, de természetesen régióelnöknek történô kinevezésemnek is

életében, én pedig ekkor ismerkedtem meg alaposabban a
nyomdaiparral. A Petôfinek
igen-igen széles portfóliója
volt, sokféle terméket – dobozt, címkét, öntapadós matricákat,
hagyományos nyomdatermékeket –
gyártott, és sokféle technológiát – ofszet, flexó-, mélynyomtatás stb. – használt.
Emiatt mindazt megtanultam, ami egy
nyomda életéhez egyáltalán hozzátartozhat. Egészen 1997-ig dolgoztam a cégnél, késôbb ügyvezetôként irányítottam
olyan a csomagolóanyag-gyártásban
ismert cégeket, mint a Frantschach
Flexible Packaging (ma Mondi), illetve a
Huber Packaging Group. De részt vettem
például a Zalai Nyomda jelenlegi struktúrájának, szerkezetének kialakításában
is. Közben – körülbelül öt évig – „ágazatelhagyó” is voltam, amit azért tartok
igen szerencsésnek, mert így alkalmam
nyílt egy kicsit a világ más területire –
például autóipar – is kitekinteni. A Papyrus révén azonban nagy örömmel
kerültem vissza ebbe az üzleti szférába.
Egyik oldalról ismerôs ez a világ nekem,
és nagy örömömre szolgál, hogy sok
olyan arcot, személyt is viszontlátok,
akiket korábbról már ismertem, másrészrôl – papír-nagykereskedelemrôl lévén
szó – ez egy újfajta kihívás számomra.
● Milyen elvárásokkal nézett szembe
a jövôt illetôen, amikor elfogadta a kinevezést? Milyen magas az a bizonyos
„léc”?
P. R. – Amikor megkeresett a Papyrus,
természetesen alaposan tájékozódtam a
cégrôl, és egyértelmûen kiderült
számomra, hogy nagyon jó reputációval
rendelkezô vállalatról van szó, amely
ráadásul messzemenôkig vevôorientált,

www.aranyozas.hu
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és szolgáltatásaiban kimagasló. Egy kereskedéssel foglalkozó cégnek ezek kulcsfontosságú területei, ráadásul a
Papyrusra, mint piacvezetôre
külön felelôsséget is ró mindezek szem
elôtt tartása, megtartása és további növelése. Külsô elvárás, de belsô késztetés is,
hogy szolgáltatásainkban és kiszolgálásunkban miként tudunk további hozzáadott értéket biztosítani a vevôink
számára. Ez a legfontosabb feladat,
mindamellett, hogy továbbra is igen
költséghatékony módon és nyereséget
termelve kell dolgoznunk. Egy ilyen
pozíció ekkora kihívásokkal jár…
● Én a problémákat, gondokat szoktam kihívásnak nevezni…
P. R. – Ez nem probléma vagy gond,
hanem feladat, amit meg kell oldanunk.
Ehhez ezzel a kiváló csapattal minden
adott.
● Mindazonáltal nem egyszerû feladat, mert ugyan talán ígéretesebbnek
tûnik ez az év, de nehézségektôl azért
egyáltalán nem mentesnek…
P. R. – Valóban nem könnyûek a piaci
körülmények, viszont az itt dolgozó
kollégákkal együtt egy nagyon hatékony
és jó munka kezdôdött el, ezért a nehéz
gazdasági helyzet ellenére képesek
leszünk úgy megvalósítani a feladatot,
hogy az partnereink számára egyben
hathatós segítséget is jelentsen. Mindezt
mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt
idôszak eredményei. Mind forgalmunkat,
mind piaci pozíciónkat sikerült megôriznünk, miközben arra is oda kellett figyelnünk, hogy kikbôl tevôdik, tevôdjön
össze a vevôkörünk… Elsôsorban persze
a „jó” vevôinkre koncentrálunk, az ô
üzleti boldogulásukat szeretnénk elôsegíteni. Ezzel együtt komoly cash-flow és
vevôfinanszírozási menedzsmentre volt
és lesz is szükség.
● A nehézségek – ezek szerint – eredményesebb munkára és összetartásra
sarkallták a Papyrust…
P. R. – …és a vevôinket is. Nagyon
sok partnerünkkel találkozom mostanában, és nem egytôl hallom, hogy éppen a
mi közös munkánk nyomán sikerült saját
mûködôtôke-struktúrájukon is javítani.
● A Papyrus régóta munkálkodik
azon, hogy egy olyan pénzügyi szemléletet adjon tovább partnereinek, amelynek
segítségével stabilabb alapokra helyez-
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hetô egy cég. Ezek szerint, egyre többen
fogadják meg és alkalmazzák a módszert?
P. R. – A vevôk többsége már érti, és
egyre többen ez alapján cselekszenek is.
Viszont nem kevesen vannak olyanok is,
akik az erôsen alulfinanszírozottságuk
okán nem tudják alkalmazni. Azt gondolom, hogy ugyan elindult a folyamat a
maga útján, de még messze nem jutott
oda, ahova mindenképpen el kell érnie.
D. A. – Hogy ez egyáltalán elindult,
abban igen sokat köszönhetünk Hornek
Ilonának, a grafikai üzletág vezetôjének,
és pénzügyi vezetônknek, Szilágyi Jenônek. Kettejük kitartó és állhatatos munkája nélkül lényegesen kevesebbet értünk
volna el ezen a téren.
● Az elôbb említette, hogy elsôsorban
a „jó” vevôkre kívánnak koncentrálni. Ez
egész pontosan mit jelent? Még szigorúbb pénzügypolitikát?
P. R. – Egy üzleti kapcsolatban az
egyik legfontosabb dolog a megbízhatóság és kiszámíthatóság. A Papyrust egy
meglehetôsen szigorú, de ugyanakkor
következetes és kiszámítható pénzügyi
politika jellemzi, és ezt a vevôink értékelik. Olyannyira, hogy ugyan alkalmasint
megjegyzik, hogy esetleg valamely versenytársunkkal könnyebben üzletelnének, de mégis maradnak, mert nálunk
átláthatóak, kiszámíthatóak a folyamatok, és megbízhatóan tudják, hogy mire
számíthatnak.
● Apropó kiszámíthatóság! Tavaly jó
néhány áremelés történt, mindemellett
nem kis feladatot jelentett önöknek maga
a beszerzés sem, hiszen a gyári teljesítések határideje jelentôsen megnövekedett.
Mire lehet számítani az idén a papírárak,
illetve az ellátás terén?
D. A. – Bár a gyártók újabb emelésekben gondolkodnak, de bízom abban,
hogy jelentôsebb áremelésre nem kell
számítani a következô hónapokban. Ez
alól talán egyetlen kivétel a karton,
ugyanis európai tendencia, hogy a nagy
felhasználók – Unilever, Nestlé stb. –
erôteljesebben fordulnak az elsôdleges
rostokból készült alapanyagok irányába,
és ez egy komoly keresletet eredményez,
ami valószínûsíthetôen megemeli az
árakat.
● Ugyanakkor az is egy erôsödô európai tendencia, hogy egyre nagyobb az
igény az újrapapírok, -kartonok iránt…

D. A. – Tény, de az élelmiszercsomagolás terén az elképesztôen szigorú elôírások miatt a gyártó- és csomagoló
cégek annak a legkisebb esélyét is szeretnék kiiktatni, hogy esetlegesen bárminemû szennyezôdés maradjon a csomagolóanyagban. Márpedig az újrahasznosított alapanyagból készült kartonnál elôfordulhat, hogy nyomokban akár fémet
tartalmazhat, amely azután migrál(hat) az
élelmiszerbe.
H. I. – A környezettudatosság és a
környezetbarát anyagok használata
valóban egy rendkívül fontos dolog, ám
tévedés azt gondolni, hogy csak az környezetbarát, aki újrahasznosított alapanyagra/alapanyaggal dolgozik. Ez
nagyon nem így van! Nem szabad
elfelejteni, hogy ma már fenntartható
erdôgazdálkodásból származnak az
alapanyagok, továbbá az FSC minôsítés
és rendszer biztosítékot jelent a környezet messzemenôkig történô megóvására.
● Térjünk vissza egy kicsit az árakhoz! A papírgyárak – a kartonok kivételével – ezek szerint elérték a számukra
kívánatosnak tûnô szintet?
D. A. – Gyártói szemszögbôl nézve,
vannak gyártók, akik – úgy tûnik – mostanára kicsit levegôhöz jutottak, de nyilván sok tényezô hat a gyárak nyereségességére. A gyártói árak változásai mellett
persze a magyar piac meglehetôsen
kiszolgáltatott az árfolyam miatt is.
H. I. – Az árakhoz azért annyit mindenképpen szeretnék hozzáfûzni, hogy
az úgynevezett éves árazású termékek –
például újságnyomó papír – esetében is
némi nyugalom lehet. Olyan jelentôs
emelések nem várhatók, mint amilyenre
tavaly került sor.
● Ez idáig jó hír. Papírellátás? Délkelet-Ázsia, fôleg Kína megnövekedett
alapanyagigénye, nem fog hiányt okozni
Európában?
D. A. – Ha nem lesz semmilyen olyan
váratlan esemény, mint amilyen például a
chilei földrengés volt, akkor minden
bizonnyal nem lesz papírhiány Európában, még akkor sem, ha erôteljesebben
elindul a gazdaság, amely mindig magával húzza a nyomdaipart is. Megint csak
kivételként említem a kartont, ott esetleg
lehet némi, de semmiképpen nem jelentôs fennakadás.
● Összességében jobb évre számíthatunk?

C ég info

H. I. – Jobbra, mert a körülmények is jobbak. Ezzel
együtt nem lesz könnyû, legfeljebb könnyebb, de nem
mindenkinek egyformán…
● Felmerül a kérdés, hogy a klasszikus grafikai szegmens egyáltalán növekedni fog-e még, vagy inkább csak átrendezôdéssel változik a piac…
H. I. – Hacsak az éves papírfelhasználás jelenlegi mértékét nézzük, biztos
lesz növekedés, de nyilván nagy átrendezôdések is várhatók. Nekünk, mint Papyrusnak, alapvetô célunk, hogy segítsük
azon partnereinket, akiknek mind üzleti,
mind etikai hozzáállása, mind pedig
hozzánk való lojalitása ezt lehetôvé,
indokolttá teszi. Nekünk fontos, hogy ôk
piacon maradjanak, fejlôdjenek és
sikeresek legyenek, mert ezáltal tudunk
mi is fejlôdni és sikeresek lenni. Továbbá, összességében azért is van helye a
növekedésnek, mert az elmúlt két évben
nagyon sokan fogták vissza a termelést,
törvényszerû, hogy kifogytak a készletek, amit pótolni kell, és ez hatással lesz
a nyomdaiparra, ebbôl kifolyólag a papírfogyasztásra is. Ott kell tehát lennünk,
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és azokkal a megfelelô ajánlatokkal,
amelyek alapján a mi vevôink tudnak a
leginkább versenyképesek lenni. Különösen igaz ez olyan területen, ahol a környezô országok nyomdái jelentik/jelenthetik a versenytársat. Nekünk az is egyik
felelôsségünk, hogy a mi kedves partnereinknek olyan kondíciók – árak, kiszolgálás, rugalmasság stb. – mellett tudjunk
alapanyagot biztosítani, ami erôsíti az ô
versenyképességüket.
● Milyen célkitûzéseik vannak a
2011-es évet illetôen?
P. R. – A piaci részesedésünket természetesen mindenképpen szeretnénk tartani, illetve akár növelni. Piacvezetôként
ez egy elég nagy kihívás, ráadásul mindezt kizárólag a vevôink felé nyújtott
értéknövelt szolgáltatásainkkal szeretnénk elérni. Mindkét – irodai és grafikai
– üzletágunkban vannak tartalékaink, de
talán az irodai szegmensben van nagyobb
növekedési potenciál. Nem gyôzôm
azonban hangsúlyozni, hogy mind a
rövid, mind a hosszú távú terveink megvalósítását az értéknövelt szolgáltatásaink és kiszolgálásunk által kívánjuk elérni, miközben teljesítjük a tulajdonos

nyereségesség iránti elvárását is. Beszélgetésünk elején azt kérdezte tôlem, hogy
milyen magas a „léc”. Magas. De át fogjuk ugrani.
D. A. – Csak annyit fûznék az elhangzottakhoz, hogy szeretném kiemelni a
Papyrus Hungária csapatának érdemeit
az elért eredményekben. Az ô szakmai
hozzáértésükre, hozzáállásukra és megbízhatóságukra nagyon lehetett és lehet
alapozni. És nagyon nagy köszönet jár a
vevôinknek is, hiszen nélkülük végképp
nem érhettünk volna el ilyen kiváló
eredményeket. És még abban is szerencsésnek tartom magam, hogy Palkó Roland személyében olyan ember követ a
vezérigazgatói székben, aki szintén
elhivatottan vevôorientált.
P. R. – A magam részérôl mélységes
meggyôzôdésem ugyanis, hogy egy
kereskedô cég életében az általa forgalmazott termékek kifogástalan minôsége
alapelvárás, de az üzleti folyamatok
legértékesebb láncszemeit maguk az
emberek, és az emberi kapcsolatok
jelentik. ■
Ilona
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„...kompromisszum nélkül lehessen egyiket vagy
másikat használni...”

Helyzetkép: Plastdurker, Avar Judit

Egy ágazaton belül nagyjából minden mindennel összefügg, és
általában – mivel csodák nagyon nincsenek – egyenes-arányosan:
ha van elegendô nyomdai megrendelés, akkor a beszállítói
szférának is növekszik a forgalma, ha nincs, akkor az náluk is
lecsapódik. Persze, adott cég vezetôjének egyéni ügyességen is
múlik, hogy ezen belül mekkora a növekmény, vagy éppen a
visszaesés. A Plastdurker is, mint nyomdaipari fólia- és ragasztóbeszállító, tulajdonképpen kiszolgáltatott a végfelhasználói
megrendeléseknek, kizárólag arra van ráhatása, hogy amennyiben
a nyomdáknak vagy kötészeteknek különféle ragasztóra vagy fóliára
van szükségük, akkor az igényeiket maradéktalanul teljesítse.
És minél jobban teljesíti, annál inkább erôsödik piaci pozíciója,
ismertsége.
Nos, nem gondolom, hogy a Plastdurkert vagy akár vezetôjét, Avar
Juditot az ágazaton belül bárkinek is be kellene mutatnom…
● Bármikor is találkoztunk és beszélgettünk az elmúlt év során, szinte soha
nem hallottam kvázi panaszkodni az
üzletmenetet illetôen…
– Nem került el bennünket sem a gazdasági válság negatív hatása. 2009-ben a
mi forgalmunk is mintegy 20–22 százalékkal esett vissza, ami persze megfelel
az – úgymond – iparági átlagnak, de ettôl
még nem tölti el az embert boldogsággal… Természetesen mi is foganatosítottunk jó néhány intézkedést – átalakítottuk a mûködési struktúránkat, kiszerveztük a szállítást stb. – költséghatékonyságunk javítása érdekében, illetve megnéztük, hogy miként tudnánk az általunk
kínált terméket és szolgáltatásokat nem is
a piac igényeihez, mert az magától értetôdô, hanem partnereink boldogulásának
elôsegítéséhez igazítani. Mindennek
köszönhetôen 2010-ben szinte elértük a

válság elôtti évek forgalmát, 2008hoz képest alig öt százalékkal maradtunk el.
● Az önök esetében mit jelentett,
jelent a „partnereik boldogulásának
elôsegítése”?
– A termékek szintjén, fôleg a fóliáknál elsôsorban azt, hogy – szó szerint –
az egész világon olyan újabb beszerzési
forrásokat kutattunk fel, ahol a minôség
kifogástalan, ugyanakkor az európai
gyártóknál kedvezôbb az árfekvése. Végül
is, Indiában találtunk több olyan gyártót,
akik messzemenôkig megfelelnek e kettôs
követelménynek, sôt, megbízhatóak a
szállítás tekintetében is.
● A kelet felôl érkezô termékek iránti
bizalmatlanságnak ezek szerint nincs,
vagy nem kell, hogy alapja legyen?
– Tíz évvel ezelôtt abszolút jogos volt
ez a fajta bizalmatlanság és fenntartás.

Akkoriban jártam elôször Indiában, és
bizony komoly kockázatot jelentett volna
bármiféle üzleti kapcsolatba lépni az
ottani gyárakkal. Az elmúlt 2–3, de fôleg
az utóbbi 1 évben viszont azt tapasztaltam, hogy rendkívül sokat fejlôdtek: mind
minôségben, mind szolgáltatásban, mind
megbízhatóságban, mind üzletfilozófiában
és -szemléletben teljesen „beérték” az
európai gyárakat, sôt – megkockáztatom –
túl is haladták. És mivel az együttmûködésünk velük nem tegnap született, a hazai
felhasználók gyakorlati tapasztalatai bizonyíthatják, hogy valóban kifogástalanok
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esetben jelentôsen – 23–27 százalékkal –
emelkedtek az alapanyagárak, amit a
gyártók viszont a gazdasági válság okozta
piaci keresletcsökkenés miatt nem tudtak
áthárítani. Ugyanakkor, 2010 végén már
jelezték az áremeléseket, ugyanis Európában – elsôsorban a nyugati felén – tapasztalható némi gazdasági fellendülés, illetve
Délkelet-Ázsiában, fôleg Kínában karakteresen megugrott a kereslet. Rossz hír,
hogy az alapanyagok áremelkedése még
most sem fejezôdött be, és a vonatkozó
elôrejelzések sem kecsegtetnek semmi
jóval.
● Mekkora mértékû áremeléssel kell
egyáltalán kalkulálni?
– Azt gondolom, hogy a fóliák esetében
jelentôs, a ragasztóknál pedig 10–13 százalékkal fog megemelkedni a végtermék ára.
● A megnövekedett világpiaci kereslet
nem fog hiányt okozni?
– Nem, bár kétségtelen, hogy fokozottan kell figyelni a beszerzésre. Mi is több
céggel állunk kapcsolatban, és vannak
olyanok is, akiket egyelôre még – ahogy
mondani szokták – „tûzben tartunk”.
Amire minden esetben nagyon ügyelünk,
az az, hogy a termékek minôségben egymás helyettesítôi legyenek, tehát kompromisszum nélkül lehessen egyiket vagy
másikat használni.
● Az egy jó hír, hogy – minden bizonynyal – legalább hiány nem lesz. De az
áremelkedés azért nem kicsi…
– Tudom, ám megint csak tompítani
tudunk rajta, de azt meg is tesszük. Egyrészt meglehetôsen nagy raktárkészletet
halmoztunk fel, másrészt idôben elnyújtva
érvényesítjük a megemelkedett beszerzési
költségeket. Azt gondolom egyébként,
hogy a tavalyi évben azért tudtunk az
elôzô évhez képest közel 20 százalékot
fejlôdni, mert túl azon, hogy kifogástalan
termékeket kínálunk – ez ma már alapelvárás –, sikerült jól is áraznunk. Az idén is
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ezek a termékek. Ezt egyébként az is jól
mutatja, hogy 0,5 százalék alatt van a
reklamációk mértéke.
● Termékoldalról tehát egy kedvezôbb
beszerzési forrás felkutatásával teremtettek a partnereik számára elônyt.
Szolgáltatásban?
– Az, hogy házhoz szállítjuk az árut,
rugalmasak vagyunk – megint csak azt
mondom, természetes. Viszont azzal
együtt, hogy sikerült viszonylag jó árfekvésben beszerezni a termékeinket, még
nem jelenti azt, hogy az árfolyam-ingadozások nem okoztak problémát. A forint
idônkénti elképesztô gyengülése nem tette
lehetôvé, hogy ezeket a veszteségeket
„lenyeljük”, viszont – úgymond – „fölé”
sem akartunk árazni. Tehát, sem veszteni,
sem nyerészkedni nem akartunk, viszont
valamit kellett kezdeni a helyzettel. Ekkor
alkottam meg azt a sávos árképzést, amely
számlavezetô bankunk, az Erste devizaeladási árfolyamán alapul, és adott idôszak ingadozásait figyelembe véve határozza meg a termék árát plusz-mínusz
egy-két forintos toleranciahatárt bekalkulálva. Tény, hogy emiatt nem volt – és
még sajnos ma sem – kiszámítható egész
pontosan, mennyibe fog kerülni a következô megrendelt tétel, de arra viszont jó
ez a rendszer, hogy egyrészt partnereink
bizalmát megerôsítse, másrészt a toleranciahatár tompított a forint hektikus kilengésein, így valahol mégiscsak kalkulálhatóvá vált a beszerzési ár számukra is.
● Ma is ezt a sávos árképzést alkalmazzák?
– Kénytelenek vagyunk, hiszen az árfolyam-ingadozás továbbra sem szûnt meg.
● Viszont, egy esetleges áremelésre az
idén is csak akkor kell számítani, ha
gyengül a forint?
– Nos, nem! Az elmúlt két évben meglehetôsen komoly változások voltak mind
a fólia, mind a ragasztó terén. Mindkét

nagyon figyelünk erre, és a lehetôségeken belül mindent
elkövetünk azért, hogy minél
kisebb teherként, minél kevesebb fájdalommal jelentkezzen
partnereinknél. Közben pedig imádkozunk, hogy az árfolyam ne nagyon
„szálljon el” – mert az tényleg jelentôsen
megnehezítené mindannyiunk dolgát…
● A Plastdurker életében egyébként is
van egy olyan pluszkörülmény, ami némi
kavarodást okoz…
– Négy évvel ezelôtt bepereltek bennünket a Plastdur-logó használata miatt.
Nos, ez a per most januárban, immáron
másodfokon lezárult: a bíróság fellebbezhetetlenül jogosnak ítélte részünkre a védjegy használatát. Ezzel együtt, a vesztes
fél nem hagyja abba a piacon azt az aknamunkát, amit az elmúlt négy évben is
folytatott. Rendkívül kellemetlen, hogy
magyarázkodásra késztet a partnereinknél,
miközben teljes mértékben – bírói döntés
értelmében is – jogosan jártunk el, jogosan használtuk a védjegyet, mûködésünk
egyetlen területén sincs semmilyen törvénytelen dolog vagy megnyilvánulás.
● Térjünk vissza a Plastdurkerhez!
2011-et illetôen milyen évre számít?
– Nem hiszem, hogy szignifikáns
növekedést tartogat ez az év. Meglehet –
nagyon remélem is! –, hogy vége a mély
gazdasági válságnak, ugyanakkor nagyon
sokan nagyon megtépázódtak benne, és
ezért kiszámíthatatlan, hogy például a
fogyasztói kedv miként alakul. Hogy mást
ne említsek, mennyire fognak az emberek
például könyvet venni… A nyomdaipar
mindig érzékeny volt a gazdasági körülményekre. Úgy gondolom, hogy ha az
idén sikerül hoznunk a tavalyi eredményeket, akkor elégedett lehetek, és ez egyben azt is jelenti, hogy a partnereink is
elégedettek. ■
Ilona
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DPD Stancüzem
„Azokat a tevékenységeinket
fejlesztjük, amelyekben egyébként
is erôsek vagyunk”

● Régen találkoztunk… Valamikor
2002-ben látogattam meg önöket, még az
elsô telephelyükön. Azóta meglehetôsen
sokat költöztek…
– Igazából nem a mi hibánk! Az elsô
mûhely mindössze 80 négyzetméter volt,
amit alig három év alatt kinôttünk.
Következett egy 230 négyzetméteres
helyiség, amelyet viszont azért kellett
elhagynunk, mert a tulajdonos lakóparkot akart építeni a helyén. Ekkor – összeköltözve egy játékgyártó céggel – egy
510 négyzetméteres mûhelybe költöztünk át, ami szintén bérlemény volt. Itt
viszont azzal kellett szembenéznünk,
hogy a tulajdonos abszolút hagyta
lepusztulni az ingatlant. Ekkor, egész
pontosan tavaly év elején találtunk rá –
szintén a játékgyártó céggel közösen – a
mostani telephelyünkre itt, Diósdon. Ez
egy új építmény, amely messzemenôkig
kielégíti az igényeinket, összességében
mintegy 900 négyzetméter, amibôl 650
négyzetméteres a csarnok, és van
lehetôség egy esetleges bôvítésre is,
ráadásul még a bérleti díja is igen
kedvezô.
● Közösködnek – legalábbis, ami a
telephelyet illeti – egy játékgyártóval.
Gondolom, ez azért nemcsak a telephely
bérlésére vonatkozik…
– Mi gyártjuk számukra a játékdobozokat, illetve mi végezzük a játékok
összehordásának, csomagolásának egy
részét is, ami gyakorlatilag azt jelenti,
hogy napi szinten vagyunk igen erôs
munkakapcsolatban, tehát ésszerû és
logikus volt, hogy nagyon közeli, akár
azonos telephelyen legyünk. További
elônyként jelentkezik, hogy bizonyos
rezsiköltségek ilyen formán megoszlanak, és ez cseppet sem lebecsülendô sem
nekünk, sem nekik a költséghatékonyság
megteremtésében.
● Az egyre nagyobb telephelyigény azt
is mutatja, hogy egyre több munkájuk
van.
– Tény, hogy igazából nem panaszkod-
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A DPD Stancüzem 2000
szeptemberében alakult,
de igazából 2001 eleje óta
tevékenykedik a nyomdaiparban. Kezdetekben még
jellemezte a céget némi
„profilkeresés” – nyomdaként is mûködtek –,
de meglehetôsen hamar
ráéreztek igazi útjukra:
idestova tíz éve kizárólag
kötészettel, stancolással,
dobozgyártással, illetve
az utóbbi két évben már
fóliázással is foglalkoznak. 2007 óta erôsödött a kézi kötészetet érintô
tevékenységük azáltal, hogy megváltozott munkaképességû emberek akreditált
munkahelyévé is vált az üzem. A DPD Stancüzemet mindazonáltal nem
az óriási léptékû fejlesztés és fejlôdés jellemzi. Ahogy Dostal András, a cég
vezetôje fogalmaz: „mi mindig addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér”.
Mindenesetre, az annak idején egy 80 négyzetméteres mûhelybôl induló cég ma
már 650 négyzetméteres üzemcsarnokban dolgozik, és a kezdeti 3-4 fô helyett
több mint húsz embernek biztosít munkát. Természetesen a gépparkot is
fejlesztették, de mindig csak addig és úgy, ahogy ama elôbb emlegetett „takaró”
lehetôvé tette. Óvatos, de inkább nagyon átgondolt üzletpolitikájuknak, továbbá
– és természetesen – az általuk nyújtott szolgáltatásoknak köszönhetôen, mind
a 2009-es, mind a 2010-es válságos éveket nemhogy átvészelték, hanem –mondhatni – igen eredményesen zárták. Sôt, a válság kellôs közepén, azaz 2009
tavaszán beruházásra is vállalkoztak: ekkor vették a fóliázó gépet. A 2011-es
évvel kapcsolatosan azonban vannak fenntartásai Dostal Andrásnak, annak
ellenére, hogy további beruházásra, sôt beruházásokra készülnek.
hatok, azzal együtt, hogy – mint minden
cégnek – nekünk is voltak és vannak
nehezebb pillanataink… Visszatekintve
az indulásunkra, illetve talán egészen a
2000-es évek közepéig, az egy igazi
„aranykor” volt. Sok volt a munka,
könnyen lehetett hitelhez jutni, és lényegesen könnyebben és biztonságosabban
lehetett fizetni.
● Az idôk során meglehetôsen komoly
gépparkra tettek szert…
– Van egy B3-as és két B2-es Heidelberg Cylinder gépünk, ezen kívül egy
115-ös Perfecta vágógép, a tavalyelôtt, a
válság közepén beszerzett B1-es melegfóliázó-gép, továbbá egy dobozragasztógép, amihez az idén érkezik egy további,
valamint az anyagmozgatáshoz szükséges targonca, illetve a késztermékek

szállításához alkalmas autók. Sôt, személyszállító kisbusszal is rendelkezünk,
ugyanis tömegközlekedési lehetôség
híján így tudjuk megoldani kollégáink
munkába járását.
● A fóliázógép beszerzése amolyan
profilbôvítés-féle volt, amit ráadásul pont
a válság közepére idôzítettek.
– Igazából nem gondoltunk arra, hogy
fóliázzunk, hiszen egy meglehetôsen jó
és kölcsönös alvállalkozói kapcsolatban
voltunk egy céggel. Aztán a sors úgy
hozta, hogy ôk mégis fejlesztettek a mi
profilunk irányában, és így némileg átalakult az együttmûködés, minek következtében született a döntés egy fóliázó
gép beszerzésére. Szerencsénk volt, mert
egy bank által visszavett gépet sikerült
egészen kedvezô feltételek mellett

kapnak az itt dolgozók után, vagyis kedvezôbb áron tudják kínálni tevékenységüket.
– Valóban kapunk támogatást, ám ez
évrôl évre csökken – sôt, az idén komoly
kétségek vannak e téren –, ugyanakkor
nem egyszerû feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy egyáltalán alkalmazhassuk ezeket az embereket. Túl azon,
hogy mindent akadálymentesíteni kell, és
rendszeresen számíthatunk a különféle
hatóságok – munkaügyi, ÁNTSZ, önkormányzat stb. – ellenôrzésére, nem lehet
semminemû adó- vagy bértartozásunk,
mert nemcsak elveszítjük a támogatást,
hanem visszamenôleg is vissza kell
fizetnünk, amit addig kaptunk. Mindazonáltal, erôsségünk ez a tevékenységünk: a piacnak szüksége van rá, igényli.
● Említette, hogy idén egy új dobozragasztó-gépet is üzembe állítanak. Ennyire megnövekedett az igény a dobozok
iránt?
– Meg is növekedett az igény, de az
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy már
kissé „öregecske” a jelenlegi gépünk.
Szerencsére, az egyik kollégánk olyan
szinten ért a géphez, illetve egyáltalán a
gépekhez, hogy túl azon, hogy képes
megszerelni, megjavítani, alkalmasint
akár alkatrészt is tud gyártani hozzá. A
gyártásbiztonság, de fôleg a hatékonyság
növelése miatt azonban mindenképpen
szükségünk van egy másikra is, ráadásul
ez nagyobb is lesz, és szemben a mostani
kiterített A3-as méretû dobozokkal, ezentúl kiterített B2-es méretû dobozokat is
tudunk rajta ragasztani. Ez fog megérkezni most február végén, március
elején.
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megvennünk, pontosabban lízingelnünk,
annak ellenére, hogy mi 300 forint fölötti
euróárfolyamon kötöttük a szerzôdést.
Most viszont – ellentétben oly sokakkal
– nemhogy több, hanem kevesebb a havi
részletünk, mint korábban bármikor. És
szerencsésnek nevezhetô a beruházás
melletti döntésünk abból a szempontból
is, hogy amióta mi magunk fóliázunk,
sokkal többen kerestek meg vonatkozó
igényeikkel… Valahol fontos tehát a
partnereink számára, hogy mi önmagunkban komplex szolgáltatást vagyunk
képesek nyújtani. Megnyugtató számukra
– és számunkra is –, hogy nem vagyunk
kiszolgáltatva senkinek. Tulajdonképpen
e komplexitásnak is volt köszönhetô,
hogy 2009-ben mintegy 40 százalékkal
növekedett a forgalmunk.
● Hát, tényleg nem kis mértékben érte
meg beruházni…
– Így igaz, ámbár azt is el kell mondanom, hogy az úgynevezett kézi kötészeti
munkáink iránt is jelentôs érdeklôdés
van, hiszen bárki bármennyire is automatizál, vannak olyan munkák és munkafázisok, amelyeket kizárólag kézzel lehet
elvégezni. Gondolok például a játékok
összeállítására, de különféle nyomdatermékek mellékleteinek behúzásától kezdve, dossziék hajtogatásán át a különféle
speciális igények kielégítéséig igen sok
mindenre. Az úgynevezett szociális foglalkoztatói munkák elvégzésére felkészültek vagyunk, hiszen a DPD Stancüzem akreditált munkahely megváltozott
munkaképességû emberek számára.
● E tény abból a szempontból növeli a
versenyképességüket, hogy támogatást

● Gondolom, az új dobozragasztó-gép üzembe állításával,
az idei év fejlesztései kipipálásra is kerülnek…
– Ó nem! Szándékaink szerint életünkben elôször pályázati
lehetôséget is igénybe vennénk, mégpedig további két terület fejlesztésére: az
egyik a stancolás, itt is jó lenne egy
modern, nagyon hatékony gép, a másik a
fóliázás, itt pedig elsôsorban a nagyobb
gyártásbiztonság megteremtése a cél.
Azokat a tevékenységeinket fejlesztjük,
amiben egyébként is erôsek vagyunk.
Gondolkoztunk egy lakkozógépen is, de
annyira kitûnô kapcsolatban és elégedettek vagyunk azzal a céggel, amelyik
lakkoz nekünk, hogy elvetettük ezt az
ötletet.
● Önökre nagyon jellemzô egyfajta
„betyárbecsület”, hiszen fóliázni is csak
amolyan válaszlépésként kezdtek…
– Azt gondolom, nagyon is érdemes jó
együttmûködésekre törekedni az ágazaton belül, nemcsak „betyárbecsületbôl”,
hanem a józan anyagi megfontolás okán
is. Minek ruházzunk be – és nem is kis
összeget – egy új profil kiépítésébe,
hiszen ha együttmûködünk, akkor a saját
profilunk fejlesztésére sokkal több
pénzünk marad.
● Úgy látom, optimistán néz elôre…
– Alapvetôen optimista alkat vagyok,
és ha arra gondolok, hogy az egy fóliázógépen kívül nincs hitelünk, és annak
részlete is csökken, továbbá a cég anyagi
helyzete egyébként is rendben van, akkor
akár objektíve is optimista lehetek. Ezzel
együtt, ez az év – azt gondolom – nem
lesz könnyû vagy egyszerû. Örülni
fogok, ha 2011-ben hozni tudjuk a
2010-es eredményeinket. Fejlesztünk,
mert a biztonságos munkavégzéshez
elengedhetetlen, de azzal is tisztában
vagyunk, hogy fejlesztéseink hosszú
távon fognak csak megtérülni. Az árak
továbbra is igen nyomottak, valamint
nagyon kiélezett versenyhelyzet van és
lesz is. A magunk részérôl messzemenôkig törekszünk arra, hogy egyrészt
az árainkat a „megéri” kategóriában
tartsuk, másrészt olyan rugalmasságot
és szolgáltatást nyújtsunk – például
hozzuk-visszük az anyagokat –, amivel
megkönnyítjük, elôsegítjük a partnereink munkáját. ■

Ilona
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Ikapapír Kft.

● Ha jól tudom, nem akkor volt elôször Magyarországon, amikor a cégalapítással kapcsolatos ügyeket intézte…
J. M. – Ez valóban így van: 13 évvel
ezelôtt jártam már Magyarországon,
mégpedig motorral… Nagyon tetszett az
ország, de akkoriban még nem gondoltam, hogy egyszer majd itt is fogok
dolgozni. Igaz, Finnországból már több
éve szállítottunk különféle papírtermékeket Magyarországra, de egy itteni cégalapítás ötlete csak 2010 elején merült fel
bennünk.
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„Recesszióban kell fejleszteni” – hangzott Jukka
Majamäki, az Ikapapír Kft. ügyvezetôjének a válasza,
arra a kérdésemre, hogy miért pont a gazdasági válság
kellôs közepén, azaz 2010 elején döntött úgy a finn Oy
Ikapaper AB Ltd. – amely idôközben az ugyancsak
finn Pyroll Group tagja lett –, hogy egy ívre vágással
foglalkozó céget alapít Magyarországon. A nem kevés
adminisztratív teendô elvégzését és a különféle
engedélyek beszerzését követôen, tavaly ôsszel elindult
a termelés a magyar cégnél is, mégpedig
a szigetszentmiklósi ÁTI Sziget Ipari Parkban
található, mintegy 1500 négyzetméteres csarnokban.
Elsô lépésként egy Jagenberg ívrevágógép került
telepítésre, amelynek kapacitása évente mintegy
7 000–10 000 tonna tekercses papír és karton
feldolgozását teszi lehetôvé. A beruházásoknak
azonban ezzel még nincs vége…
Jukka Majamäki ügyvezetôvel és Topa Dénes
Imrével, az Ikapapír Kft. termelési és értékesítési
vezetôjével beszélgettem.

● Honnan jött az
ötlet, ráadásul a
válság kellôs közepén?
J. M. – Amennyiben egy cégnek lehetôsége van, feltétlenül recesszióban
kell fejlesztenie,
mert akkor, mire vége van, és a többiek
csak kezdenek magukhoz térni, már felkészült a megnövekedett igények kiszolgálására. Mi mindenképpen bôvíteni
szerettük volna a cégünket, és én már
meg nem mondom, hogy cégtársaim
közül ki vetette fel elôször, hogy ezt
Magyarországon tegyük. El kell, hogy
mondjam, a magyarok nagyon barátságosan fogadtak bennünket, és noha kissé
hosszadalmas volt a céggel kapcsolatos
hivatalos ügyintézés, a kezdetektôl jól
érezzük magunkat. Tény, két kissé eltérô

kultúra találkozik, de sokat tanulunk egymástól, és önök nagyon vendégszeretô
nép.
● Bemutatná röviden az anyacéget, az
Oy Ikapapert?
J. M. – Tíz évvel ezelôtt alapítottuk
az Ikapapert, amely elsôsorban papírzsákok gyártásával, illetve flexónyomtatással foglalkozott. Nyomott és nyomatlan
zsákokat is gyártottunk. Közben a kifejezetten papírfeldolgozással foglalkozó
Pyroll Group része lettünk, és ilyen formán – ugyan közvetett módon – a magyar cég is immáron ide tartozik.
● Ezek szerint korábban nem is tartozott tevékenységük közé az ívre vágás.
Miért pont erre alapítottak céget
Magyarországon?
J. M. – A válasz nagyon egyszerû:
megrendelôi igény miatt döntöttünk így.
Azok a cégek ugyanis, akikkel az elmúlt
7-8 évben már kapcsolatban voltunk

is mûködik – még soha nem fordult elô,
semmi olyan probléma ezekkel a gépekkel, ami miatt hosszabb fennakadás lett
volna. Ezzel együtt, tervezzük, hogy egy
második gépet is üzembe állítunk.
● Mikor?
J. M. – Ez nagymértékben függ attól
is, hogy mennyire tudjuk kihasználni a
már meglévô gépünk kapacitását. Most
úgy látom, hogy még az idén erre minden bizonnyal sor kerül…
● Ezek szerint az idei év célkitûzése a
karakteres növekedés.
J. M. – Természetesen! Azt gondolom,
hogy erre jó esélyünk is van. Nemcsak
azért, mert kvázi konkrét igényre alapítottuk a céget válaszként, hanem azért is,
mert az általunk kínált szolgáltatás, egész
pontosan az ívre vágás mind minôségben, mind megbízhatóságban, mind
rugalmasságban, mind árfekvésben vonzó lehetôséget jelent a magyar piac számára. Most, amikor minden megtakarítás
fontossá vált a papírt, kartont használó
cégek számára is, nagy elônyt jelent,
jelenthet, ha valaki nem ívben, hanem
tekercsben szerzi be a papírt, és saját
maga vágatja ívre. Alkalmasint jóval
kedvezôbb árfekvésben tud így papírhoz
jutni. Lényeges, hogy amit mi nyújtunk a
partnereinknek, az tulajdonképpen pénz,
pontosabban megtakarítás. Könnyen
elérhetôek vagyunk az ország bármely
területérôl, de természetesen házhoz is
szállítjuk a papírokat.
T. D. I. – A legkisebb ívméret, amelyre mi vágni tudunk, a 700 x 500 mm,
tehát közvetlenül akár az íves ofszetnyomdáknak is alkalmas a méret, így
érdemes elgondolkodniuk ezen a lehetôségen, a papírkereskedôkrôl nem is
beszélve… És ez olyan extrém vékonyságú papírokra is igaz, mint például a
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Magyarországon, jelezték felénk, hogy
ezen a téren gondjaik vannak, és örülnének, ha itt helyben rendelkezésre állna
egy ívre vágó szolgáltatás – természetesen megfelelô árszinten.
● Létrehozták tehát az üzemet, és
szeptembertôl „dübörög” a Jagenberg…
J. M. – Valóban elindultunk, és egyelôre
elsôsorban a különbözô csomagolóanyaggyártó cégek kerestek meg bennünket ívre
vágás iránti igényeikkel. Jelenleg még
csak egy mûszakban dolgozunk, de – nagyon úgy tûnik – február végétôl újabb
kollégákat kell alkalmaznunk, és be kell
indítanunk a második mûszakot. És persze
tervünk, hogy idôvel három mûszakra
legyen szükség. A hét végéket azonban
mindenképpen szeretnénk amolyan „vésztartalékként” meghagyni, vagyis direkt
mûszakot a késôbbiekben sem tervezünk
hét végékre bevezetni.
● Mit tud ez a Jagenberg?
T. D. I. – Meglehetôsen széles –
140–600 g/m2 – grammsúlytartományú
papírok, kartonok vágására alkalmas, a
tekercsszélesség 1600 mm, a tekercs átmérôje pedig maximum 1500 mm lehet.
A tekercs tömege nem haladhatja meg a
2500 kilogrammot, viszont a tekercsduda
belsô átmérôje akár 76, 100, 150, 255
vagy 300 mm is lehet. A vágás pontossága pedig 1000 mm-ig plusz/mínusz 1 milliméter, a fölött plusz/mínusz 2 mm.
Jelenleg két tekercset vágunk egyszerre,
de március elejére beüzemeljük a második kétkaros tekercstartót is, és ezáltal
nemcsak megduplázzuk a termelékenységünket, hanem lehetôvé válik a 140 g/m2
alatti papírok vágása is.
● Azt tartják a hazai szakmai körökben, hogy „egy gép, nem gép”…
J. M. – Kivétel ez alól, ha az egy Jagenberg! A Pyrollnál – ahol több hasonló

biblianyomó papír, hiszen a
rövidesen négy pályáról egyszerre történô vágás miatt a
fajlagos grammsúlytartomány
40 g/m2 alatt lehet! A felsô
határ pedig – ahogy már említettük – a
600 g/m2-es karton.
● Topa Dénes Imre nem ismeretlen a
hazai ágazatban: egyrészt korábban
mûszaki igazgatóként dolgozott az egyik
hazai nyomdában, másrészt a Nyomdaés Papíripari Szövetség keretei között
létrejött energiabeszerzési társulás
sikerességében nem kis szerepet játszott.
Önt azonban – nem haragszik – még nem
ismeri a hazai szakma. Mondana néhány
szót önmagáról?
J. M. – Amióta csak dolgozom, mindig papírral foglalkoztam. Egyszerû
vidéki fiúként indulva elôször közvetlenül a termelésben kezdtem, 1979-ben.
Gyakorlatilag mindent csináltam, ami a
papírral, csomagolással és a flexónyomtatás révén a nyomtatásával kapcsolatos.
Munkám során végigjártam a ranglétra
egymás után következô fokozatait,
mígnem – néhány társammal együtt –
2000-ben megalapítottuk az Oy Ikapapert, amelynek a Pyroll Grouphoz való
csatlakozása után is ügyvezetôje maradtam, illetve a magyar cégünket is én
vezetem.
● Ezen felül pedig, szenvedélyes motoros, és leginkább óriási méretû Honda
Gold Wingjével szeret közlekedni. Gondolom, most azért repülôvel jött…
J. M. – Kicsit nehéz lett volna motorral, mert nálunk most Finnországban
derékig ér a hó… Ezzel együtt meglehet,
hogy még egyszer rászánom magam, és
újra motorral is eljövök Magyarországra.
Szeretek itt lenni! ■

Ilona

Megbízható partnert keres
kimetszôszerszám gyártására?

CNC technológiával rendelkezô,
precíz, hosszú távon gondolkodó,
korrekt partnerei leszünk.
➢ karton, hullámkarton ➢ kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható
➢ 12 mm-tôl 100 mm késmagasságig
➢ automata vagy bármilyen típusú stancgépekhez

➢ 17 éves tapasztalattal

Tervezés – Plotteres mintakészítés – Pertinax készítése
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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Újabb sorozatunk elé…

Az ágazatban mûködô kis- és közepes cégek – szerintem – döntô többsége átélte már, hogy ugyan kétség sem fér
szakmai hozzáértéséhez és felkészültségéhez, hiába van tele a legjobb indulattal és hozzáállással, hiába dolgozik éjt
nappallá téve, mégis összecsapódni látszanak feje felett a hullámok. Valahol valami hibádzik, valami miatt elakadt
a mûködés, vagy ha nem is akadt el, jelen formájában nem úgy mûködik, ahogy kellene. Sôt, olyannyira nem úgy,
hogy amennyiben nem történik valami változás, pontosabban változtatás, bizony nagyon keserû kimenetre lehet csak
számítani. A józan észre támaszkodva többségünk számára persze világossá válik, hogy mik a problémák, de a felismerés
édeskevés ahhoz, hogy a megoldást is megtaláljuk. Márcsak azért is, mert ezek megoldásához már nem szakmai ismeretek
szükségeltetnek, hanem – fogalmazhatok úgy – cégmûködtetési ismeretek. Ezzel együtt hozhatunk – és hozunk is – jó,
hatásukban pedig akár kitûnô döntéseket, de bármennyire is igyekszünk, megnyugtató módon mégsem lehetünk biztosak
abban, hogy egy-egy változtatásunkkal valóban a kívánt célt érjük el, vagy akár csak afelé haladunk. Elengedhetetlenül
szükségünk van valami fogódzóra, kapaszkodóra, visszaigazolásra – ha tetszik, vonatkozó tudásra, tapasztalatra –, hogy az
az organikus egység, amelyet saját cégünk jelent, olyan evolúciós pályára kerüljön, amely egyben jövôjének egyik zálogául
is szolgál. Bizony, bizony: nemcsak a szakmai hozzáértést, hanem a cég mûködtetését is legfelsô
fokra kell emelnünk.
Nos, most induló rovatunkban Bodnár Sándor, az LCM Stanc tulajdonos-ügyvezetôje osztja meg
mindazt a tudását és tapasztalatát, amelynek alapján egyrészt elkerülhetik azokat a buktatókat,
amelyeket neki alig sikerült, de fôként érezhetnek rá, ismerhetik meg, hogy miként és hogyan
fejleszthetik saját vállalkozásuk mûködtetését akár az evolúció csúcsára, de hogy feltétlenül a túlélôk
közé, az egészen biztos.

A vállalk ozás e v olúciója,
av agy a felsôfokú mûködés (1.)
Segítség! – Valaki segítsen!
Két hét múlva már nem fogunk
alapanyaghoz jutni.
Két hónapja a beszállítóink már csak
akkor szállítanak alapanyagot, ha elôre
kifizetjük annak árát.
Egyszerûen nem értem, hogy miként
kerültünk ilyen helyzetbe. A cégünk
folyamatosan termel, a kintlévôségek is
úgy-ahogy érkeznek, és mégis minden
lefelé megy. Jó, van probléma az ügyvezetôtársam és közöttem. Tudom, hogy
sok feszültség van a dolgozói állományban. Azt is tudom, hogy szoktak szállítási, minôségi problémáink lenni, de hát
mi is emberek vagyunk.
Gondolom, ez más cégnél is így van.
Mégiscsak mi vagyunk a vezetô- és
egyben tulajdonostársammal azok, akik
elindították ezt a vállalkozást, akik már
hét éve irányítják és fejlesztik. Nem
felejthettük el, hogyan is kell csinálni,
nem lettünk ambíciótlanabbak, mint
régebben voltunk. Valahogy változnak a
dolgok, de mintha mindig balszerencsénk lenne. Pedig mindent jól csinálunk. A vezetôtársammal szépen
elosztottuk a feladatokat, mindkettônknek megvan a maga jól meghatározott
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feladatköre, vezetôi területe. Igaz, hogy
ezekbe nem engedünk beleszólást
egymásnak, igaz, hogy érdemben nem
konzultálunk ezekben a kérdésekben, de
így egyértelmû és tiszta minden. A
munkaerôköltséggel a társam nagyon
hatékonyan gazdálkodik. Ámbár, néha
vannak olyan érzéseim is, hogy ha többet
költenénk a munkaerôre, akkor talán
jobb munkaerô-állományunk lehetne, és
jobb lenne a dolgozói morál. De ennek
ellenére azt látom, hogy a társam a
személyes, autokrata vezetési módszerével és nagy szorgalmával általában el
tudja érni a termelési célokat. Én más
személyiség vagyok. Lehet, hogy lusta,
vagy csak lustább, mint ô, és ezért én azt
szeretem, ha a dolgok „maguktól”
mûködnek, és nem kell mindent kézi
vezérléssel irányítanom. Persze, ilyen
munkaerô-kollektívával, amilyen jelenleg van, ez elképzelhetetlen. Nem elég
lojálisak, és hozzászoktak a közvetlen
irányításhoz, a kézi vezérléshez.
De talán nem is ez a baj oka.
Közvetlenül az, hogy egyre romlik a
likviditásunk. Egyre kisebb az összeg a
folyószámlánkon az adott pillanatban, és
közben meg szemfényvesztô az, hogy
milyen jól állunk, mert több tízmillió
forintunk van a vevôinknél: nagyrészt le
nem járt tartozásként, kisebb részben

lejárt tartozásként. Meg különben is, az
üzemben meg legalább százmilliós
nagyságrendû érték van, ami termelôképes és értéket jelent. Soha nem gondoltam, hogy valaha ennyi értékem lesz.
Ennek ellenére érzem, hogy száguldunk
valami felé, amitôl egyre jobban félek, de
nem tudom, hogy mi az. Amirôl biztosan
tudom, hogy nem lehet: az abszolút vég,
vagyis a csôd. Nem lehet, mert velünk ez
nem történhet meg.
Mégis megállíthatatlannak,
kontrollálatlannak tûnik a folyamat.
Mindennek a kiváltó oka az lehet,
hogy a vezetôtársammal általában nem
értünk egyet. Beszélgetünk gyakran, de
mintha nem egy nyelvet beszélnénk.
Sokszor még meg sem halljuk egymást.
De miért is van ez? Mert nem azonos
a realitásunk.
Realitás? Megértés?
A megértés az egy háromszög területe.
A sarkaiban a kommunikáció, a realitás
és az affinitás van. Bármelyiket növelem,
nô a háromszög területe, nô a megértés.
A realitás az adott dologról való azonos
gondolkodást, a kommunikáció a két
ember közötti információáramlás
szintjét, az affinitás pedig az érzelmi
kapcsolat szintjét jelenti.
(Bôvebben: lcm.hu honlapon)

Ja, ezeket a menedzserképzések
valamelyikén tanultam. Már két éve
járok rendszeresen menedzsertechnológiát tanulni. Rengeteg pénzbe kerül, de
már kezd a szemléletem ettôl megváltozni. Egyre jobban feszít a vágy, hogy
elkezdjem bevezetni azt a sok okos
dolgot, amiket tanultam. A legfontosabb
az, hogy gyakorlatias dolgokat tanultam,
ellentétben azzal a három felsôoktatási
intézménnyel, amit korábban
elvégeztem…
Hogy miért nem vezetem be a tanultakat a cég mûködésébe? Azért mert a
társam nem akar ilyesmikkel foglalkozni. Meg van gyôzôdve arról, hogy mi
ketten értjük a dolgunkat, és hogy jól is
végezzük azt. Még ha ezt rám nem is
gondolja teljes mértékben igaznak.
Vajon mi lehet az oka, hogy nem
tudom rávenni arra, hogy változtassunk,
hogy fejlôdjön a cég, mi magunk és a
teljesítményünk is?
Azt tanultam, hogy az egyéni teljesítménynövelést úgy kell végezni, hogy
egy lépcsôsoron kell felfelé haladnunk.
Ez a lépcsôsor négy lépcsôfokból áll.
1. lépcsôfok
A legalsón, vagyis az elsôn akkor van
az ember, amikor munkája végzésében
nem kompetens – és nem tud róla,
hogy nem kompetens.
Ez azt jelenti, hogy nem tud jól dolgozni, és nem tudja ezt. Ebbôl következik az, hogy azt hiszi, jól dolgozik.
Nincs tudása a megfelelô munkavégzésrôl, ezért ismétli azt, hogy rosszul
dolgozik, ezért nem tud fejlôdni. A fejlesztéshez fel kell emelni ôt a második
szintre.
Hogy hogyan lehet ôt felemelni a következô lépcsôfokra?
Egyáltalán, mi van a következô lépcsôfokon? (Folyt. köv.) ■
Bodnár Sándor

Mit, mikor, mire, miként és miként ne
III. Csomagoljunk! (2.)
Bárki bármilyen terméket is állít elô, egészen biztosan be kell valahogyan csomagolnia, mielôtt a megrendelônek, a vevônek átadná. Terméke válogatja, hogy
mikor, milyen csomagolóanyagra, eszközre van szükség. A lehetôségek tárháza
igen széles, sôt azonos csomagolóanyag-féleségeken belül is vannak alternatívák.
Nem árt a kínálatot alaposabban is megismerni! Már csak azért sem, mert
nemcsak csomagolóanyag-féleségben nyílik lehetôség az optimalizálásra, hanem
a ráfordított költségben is.
Ha a készárut gyûjtôcsomagolásba tettük, az
anyagmozgatás következô fázisába léptünk. Az árut
sértetlenül el kell juttatnunk a következô logisztikai
megállóba. Ez lehet a megrendelô raktára, egy logisztikai központ, vagy a továbbfeldolgozás egy
újabb állomása. Annak érdekében, hogy ezt a szállítmányozási feladatot tökéletesen hajtsuk végre, biztosítani kell a legoptimálisabb palettavédelmet, amely
ellátja a palettázott áruk megóvását a teljes logisztikai lánc alatt a külsô behatásoktól, ami kárt okozhatna az általunk gyártott értékes késztermékben.
Ennek professzionális kialakításához az alábbi
tényezôket szükséges figyelembe venni:
– a késztermék tulajdonságait
– a gyûjtôcsomagolás tulajdonságait
– az egységrakomány tulajdonságait
– szállítás módját
– szállítás idejét
– a logisztikai lánc szereplôinek számát, jellemzôit
Vagyis ismernünk kell, mit, hová, hogyan szállítunk! Különféle csomagolástechnikai anyagokat és eljárásokat szükséges alkalmaznunk például, ha rázós
utakon kell Kínába exportálnunk, vagy csak a szomszédos városig szállítjuk az árut
autópályát használva. Nem mindegy, hogy milyen klíma van a célállomáson, vagy
a szállítás során mekkora hômérséklet-ingadozásnak van kitéve a szállítmány.
Volt-e már reklamációnk arra vonatkozólag, hogy a kész nyomdatermék hullámossá vált, amikor megérkezett a megrendelôhöz? Valószínûleg nedvesség okozhatta a bajt. Minden bizonnyal, sokan szembesültünk már ezzel a kellemetlen helyzettel, és kellett akár újragyártani, akár jelentôs árengedményt adnunk a felháborodott megrendelônknek. Mit tegyünk annak érdekében, hogy elkerüljük az ehhez
hasonló reklamációkat? Elôször is kérjünk be minden fontos információt a logisztikai láncra vonatkozóan, és az alapján biztosítsuk mind a termék közvetlen védelmét, mind az egységrakomány megóvását.
A palettavédelemhez használjunk:
– megfelelô minôségû kézi vagy gépi sztreccsfóliát
– palettatakaró PE fólialapot a raklap aljára, tetejére
– ideális vastagságú szürkelemezt a paletta aljára, tetejére és köztes lapként
– szükséges vastagságú, szélességû és hosszúságú papír élvédôt
– speciális csúszásmentes papírt
– megfelelô pántszalagot
– dokufixet
Ne bízzuk a véletlenre a késztermék célba érését! Használjuk a palettavédelmi
csomagolóanyagokat mindig a mit, hogyan, hová kérdések megválaszolása után!
Legyünk professzionálisak a csomagolásban is!
A témával kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol a rovat gazdája:
Radvánszky Henriett, 06-20/315-5766

21

Gép info

„Fûtsön, zenéljen
vagy világítson!?”

Nyomdaipari gépek,
berendezések
ismert és ismeretlen
lehetôségei (1.)

Elöljáróban szeretném bemutatni magát a KBA Csoportot, majd rátérek annak
rövid ismertetésére, hogy mit is kínál
Önöknek a KBA.
A németországi Koenig & Bauer Csoport a világ vezetô nyomógépgyártóinak
egyike. Az anyacég, a Koenig & Bauer
Részvénytársaság (KBA), Würzburgban,
Frankenthalban, Radebeulban és Trennfeldben végzi tevékenységét, és mintegy
5000 fôt foglalkoztat. A cégcsoport különösen széles termékpalettával rendelkezik, és nagyfokú kompetenciáról tanúskodik számos piaci szegmensen belüli
részvétele. A KBA-t kiemelkedô szakértelem, vevôközpontúság és innovatív
megoldások jellemzik.

KBA North America Inc.
(Dallas/Texas) összesen 110
dolgozóval nyújt mûszaki tanácsadást és minôségi szervizellátást az íves ofszet és
rotációs ügyfelek számára.
KBA MetroPrint AG 300
munkatárssal gyártja a B3-as
UV-ofszet nyomógépeket és
egyéb berendezéseket a CD,
CDR, DVD nyomtatására és
mûanyag kártyákhoz, valamint
ID rendszereket is (inkjet,
lézer stb.) ipari felhasználásra.
KBA-MetalPrint GmbH. &
Co. KG Stuttgartban a fémdekorációs nyomógépek vezetô
gyártója világszerte.

Az alábbiakban áttekintést adunk a
legfontosabb helyszíneinkrôl:

Íves ofszetnyomtatás
KBA Würzburg a piacvezetô az újságés akcidens-nyomógépgyártók között,
ahol a nyomógépeket különbözô teljesítménnyel, technológiával és felszereltséggel kínálják.
KBA Frankenthal, itt gyártják a széles
KBA falcapparátprogramokat, valamint
itt állítják elô a KBA tekercsnyomó-gépekhez szükséges hengereket is.
KBA Radebeul az íves ofszet divízió
székhelye. Az itt elôállított Rapida nyomógépek a kis- és nagyformátumig
terjedô mérettartományban az akcidens,
könyv- és csomagolóanyag-nyomtatás
területén magas mércét állítanak fel. Az
itteni gyár mind a nagyformátumban
mind az újdonságok terén piacvezetô.
KBA Giori S. A. Lausanne (CH) piacvezetô a bankjegy- és értékpapírnyomó
berendezések és biztonsági rendszerek
gyártásában.
KBA-Mödling 700 munkatárssal speciális agregátokat gyárt íves ofszetnyomó gépekhez (például: ki- és berakó).
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Új fejlesztések a kis és
közepes formátumban

Új rovatunk elé…
Az elmúlt évek, sôt immáron évtizedek alatt
a kínálat olyan széles és átfogó lett – és
teljesen mindegy, hogy a kenyérféleségeket,
a tévéket vagy éppen a gyártóeszközöket,
berendezéseket nézem –, hogy alkalmasint
bizony a bôség zavarával küzdünk. S noha
a forgalmazók mindent elkövetnek, hogy
kellô információval segítsék egyik vagy
másik termék mellett való döntésünket,
akkora az információhalmaz, hogy ember
legyen a talpán, aki teljes mértékben átlátja
a lehetôségek és elônyök széles tárházát, és
ráadásul még azzal is tisztában van, hogy
adott terméknél, eszköznél mi jelenthet
esetleg némi kompromisszumot. Mert igaz
ugyan, hogy például egy berendezés „fût és
zenél”, de például nem „világít”. Ha pedig
„világít” is, akkor vagy nagyon drága, vagy
még az is kiderülhet, hogy, amennyiben
lemondunk a „fûtésrôl”, mert igazából
nincs is szükségünk rá, mégiscsak kedvezô
az árfekvése. Sôt – tovább ragozva a témát
–, az is meglehet, hogy ugyan nem tudtuk,
de nekünk leginkább a „zenélô” tudására
van szükségünk, és más nem is kell…
Ahhoz azonban, hogy dönteni tudjunk,
netán meglássuk az új lehetôségeket,
elkerülhetetlen, hogy alaposabban
megismerjük a kínálatot.
Nos, e rovatunkkal ezt szeretnénk
elôsegíteni, természetesen kizárólag
nyomdaipari területet – természetesen
beleértve a kötészetet, tovább-feldolgozást és
a csomagolást is – érintôen.
Rovatunk gazdája ifjabb Schuck István,
a Prosystemtôl.

A Radebeul-i üzemünk az íves
ofszet–technológia egyik nagy úttörôje. A
szász ívesofszet-specialista kis, közép és
nagyformátumú gépeket fejleszt és készít a
legmodernebb technikával az akcidens, a
könyvgyártó és a csomagolóanyag-gyártó
nyomdák részére. A felhasználóorientált
végfeldolgozási opciók széles választéka a
biztosíték a változatosságra, amely szinte
utólérhetetlen elônyt biztosít a többi gyártóval szemben. A KBA Radebeul vezeti a
mezônyt az inline lakkozás területén a
hybrid festékezési technológiával (UV és
konvencionális), valamint a környezetbarát
nyomtatási technológiák fejlesztésében.
Ennek a technológiának köszönhetôen a
KBA gépek az egyedüliek, amelyek „zöld
tanúsítvánnyal” rendelkeznek.

KBA Genius 52 UV
– a B3-as formátum –
A Genius 52 UV, a szárazofszet-technológián alapuló, négy- vagy ötszínes, kompakt nyomógép, amely a közkedvelt B3-as
formátumban a kis és közepes példányszámú igényeket hivatott kielégíteni. Könnyû,
egyszemélyes kezelés, automatizált, gyors
funkciók, gyors átállás kevés makulatúrával, sablonmentes és zónacsavar nélküli
festékezômû a csúcsminôségû nyomtatás
érdekében; ezek jellemzik a Genius 52-t,
amely a termékek széles körének feldolgozására alkalmas. Az UV felszereltségû,
opcionális lakkozómûvel ellátott és különbözô hosszúságú kirakókkal felszerelhetô
berendezés tökéletes nyomtatást biztosít
papírra és kartonra, valamint mûanyag
alapú nyomathordozókra is. (Folyt. köv.) ■
ifj. Schuck István

Sarjinfo
(2011/2.)

Hardy Nikoletta
Az Óbudai Egyetem nyomda
és média szakirányos végzôs
hallgatója vagyok. Elsôsorban a
kiadványszerkesztés és a grafika
érdekel, kezelem a CorelDRAW,
az Adobe Photoshop, valamint
az Adobe In-Design programokat. A szakmai gyakorlatot a
Szelker Nyomda Bt.-nél végeztem, ahol a munkám a kiadványszerkesztés és -tervezés volt.
Szeretem a kreatív, változatos
feladatokat, a munkában alapos
és kitartó vagyok. Olyan munkát szeretnék végezni,
ahol az eddigi tanulmányaim során megszerzett
ismereteket fel tudom használni és a szakmai fejlôdésre
is lehetôségem nyílik.
Szakdolgozatom címe: Vonalas eredetik digitális
feldolgozásának problémái, nyomatminôség-javító
korrekciós lehetôségek
Elérhetôségem: nikoletta.hardy@gmail.com

Turcsik Mariann
2011 júniusában fogok végezni
az Óbudai Egyetem nyomda és
média szakirányán. 2010 nyarán
az AduPrint Kft.-nél töltöttem
szakmai gyakorlatomat, ahol átfogó képet kaptam a teljes nyomdai
munkafolyamatról. Jövôbeni
munkámat leginkább az elôkészítés vagy a gyártás-elôkészítés
területén tudom elképzelni.
Gyakorlott vagyok az Adobe
Acrobat használatában, és ismerem a RIP szoftvereket.
A nyári gyakorlaton a GYEK-en elsajátítottam a Scroll
használatát is. Erôsségeim az önálló, precíz munkavégzés, jó alkalmazkodóképesség. Megbízható, nyitott és
sokoldalú vagyok. Hatékonyan tudok csapatban is
dolgozni. Jelenleg a szakdolgozatomat írom, amelynek
címe: Brookfield 2000+ viszkoziméter adatbázisának és
méréskiértékelési rendszerének továbbfejlesztése
(ragasztók vizsgálata)
Elérhetôségem: tmariann0311@gmail.com

Varga Klára
Várhatóan 2011 júniusában
fogok végezni az Óbudai
Egyetem Rejtô Sándor
Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar nyomda és média
szakán. Tanulmányaim során
megismerkedtem a CorelDraw,
az Adobe InDesign és a
Photoshop programok használatával. A késôbbiekben a nyomdaipari elôkészítés területén
szeretnék dolgozni és felhasználni a megszerzett tudásomat.
A munkámat precízen, megbízhatóan végzem, és
szeretek csapatban dolgozni. Számomra olyan munkakör
lenne ideális, ahol a szakmai tudásomat kamatoztatni
tudom, és lehetôségem van új ismeretek megszerzésére.
Szakdolgozatom címe: Képek digitalizálása (fényképezés, szkennelés, a különféle eszközök képalkotási módszerének összehasonlítása) – oktatási segédlet készítése
Elérhetôségem: varga.klara88@freemail.hu

Wieser Dóra
2011 júniusában végzek az
Óbudai Egyetem Rejtô Sándor
Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar nyomda és média
szakán, média modulon. Érdeklôdési területem a vizuális kommunikáció, grafikai tervezés, tipográfia és a nyomdai elôkészítés.
Otthonosan mozgok az Adobe
Photoshop, az Adobe InDesign, a
CorelDraw kezelésében, valamint
az Office programcsomag használatában. Szeretem a
kreatív, kihívást jelentô feladatokat. Jól tudok csapatban
dolgozni, precíz, megbízható vagyok és könnyen alkalmazkodom. Olyan munkahelyet szeretnék, ahol további
szakmai ismereteket szerezhetek, fôként a kiadványszerkesztés, -tervezés területén.
Szakdolgozatom címe: A kivitelezési technika és
tipográfiai stílus változásának hatása a nôi magazinok
arculati stílusára
Elérhetôségem: wieserd@gmail.com
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Pénz info

Tele lett a nyomdászok tö… hócipôje!

Pénz-oltalom, avagy kukkolda (2.)

Ahogy arról elôzô (244.) számunkban beszámoltunk
már, eddig 15 nyomda – több milliárd forint forgalmat
képviselve – csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amelynek
célja, hogy a nem fizetô, link, csaló, mondhatni „lopós” megrendelôk ne hagyhassanak kifizetetlen számlát maguk mögött. A
Dun & Bradstreet Hungária céginformációs cég DUNTrade programjára, mint alapra támaszkodva több mint körvonalazódni látszik az a védelmi rendszer, amely nagyon konkrét és érdemi felvilágosítást, információt ad a problémásnak minôsülô megrendelôkrôl. Ahogy korábban már írtam: ez a rendszer szinte olyan,
mint egy „kukkolda”, ahol az is látszik, ami általában nem publikus… Mivel azonban a törvény adta lehetôségek nem teljesen
egyértelmûen fogalmaznak az ilyen „kukkoldákkal” kapcsolatosan, nagyon körültekintôen kell kialakítani mind magát a rendszert, mind az ehhez való csatlakozást, mind a mûködését, mûködtetését illetôen. A kukkolda grémiuma – Szentendrei Zoltán
(Prospektus), Vértes Gábor (Pauker), ifj. Keskeny Árpád (Keskeny és Társai), Kovács András (Print 2000), Lakatos Imre (Infopress) – meglehetôs rendszerességgel dugja össze a fejét, tanácskozik, hogy minél tökéletesebbé váljon. Alakul, sôt nagyon alakul
a dolog…
Az azonban biztos, hogy a „kukkoldához” való hozzáférésnek
továbbra is feltétele – amolyan garanciaféle a szándék komolyságának bizonyítására –, hogy elsô lépésként fel kell venni a Dun

Ez volt – ez lesz
Hírek a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület háza tájáról
Cím: 1135 Budapest, Tahi út 53–59.
Tel./fax: 202-0256, 457-0633
www.pnyme.hu

Programok itthon – I. félév
február 24–25.
március 1.

Flexó Szimpózium (Budapest)
*Szervezetfejlesztés/vezetés
a nyomdaiparban – továbbképzés
További alkalmak: márc. 8., 22., 29. és ápr. 5.

március 23–25.

A Papír nyomában

(Ausztria: St. Pölten, Korneuburg, Bécs)
†
márc. 31–ápr. 1. Kötészet Szimpózium
május
Csomagolástechnológiai Nap
(Budapest, Óbudai Egyetem)
Nyomdász Vándorgyûlés (Kecskemét?)
június 2–3.
*Szervezetfejlesztés/vezetés: Szakmai továbbképzés gyakorló
vagy kinevezés elôtt álló operatív vezetôk részére. Minden
alkalommal elméleti elôadások és esettanulmányok, elemzések kerülnek megvitatásra. A tréningsorozat végén értékelô
tesztlapon mérjük fel a hallgatók felkészültségét, és az azt
sikeresen megoldóknak a továbbképzésrôl oklevelet adunk.
További programokról, illetve a részletekrôl
a honlapunkon tájékozódhatnak.
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& Bradstreet Hungáriával, mint
hivatalos céginformációs céggel a
kapcsolatot a következô elérhetôségek valamelyikén: Dun & Bradstreet Hungária Kft.
1191 Bp., Ady Endre út 32–40., www.dnbhungary.hu
e-mail: info@dnbhungary.hu, tel.: + 36 1 347-6762
A D & B-vel közösen kialakítják a kölcsönös céginformációk
szolgáltatásának rendszerét és mikéntjét. És valóban igaz a hír:
az alapszolgáltatás ingyenes! Miután ez már mûködik, azt
követôen lesz lehetôség a „kukkolda” törzsközönségévé válni,
azaz olyan információkhoz is hozzájutni, amelyeket az ember
egyébként legfeljebb szakmai jó barátoktól hall figyelmeztetésként. Csakhogy: ez a szakmai-baráti társaság igen-igen széles
körû, és remélhetôleg egyre szélesebb körûvé válik/válhat… Ne
feledjék: egy ilyen rendszer csak akkor tud eredményes és
hatékony lenni, azaz egyre nagyobb védelmet biztosítani, ha
minél több adatot tartalmaz, vagyis minél szélesebb körbôl
érkeznek a vonatkozó információk.
Jelen beszámolómat azzal zárom, amivel a múltkor is: megjelenésrôl megjelenésre tájékoztatjuk önöket, hogy mi a helyzet –
egyelôre jobb elnevezés híján – a kukkoldával, és egyben biztatunk mindenkit a pénze oltalmának – „money-guard” – egyik
módjaként a csatlakozásra. ■
A fôszerk.

Nyomda- és Papíripari
Szövetség
1114 Bp., Bartók B. út 41., fszt. 6.
T.: 350-7728, f.: 270-9104, e-mail: office@fedprint.hu

Pályázati támogatás a IARIGAI
konferencián való részvételhez
Szövetségünk pályázati felhívással él azok számára, akik
elôadóként vagy hallgatóként részt kívánnak venni a szeptemberben megrendezésre kerülô IARIGAI konferencián.
A támogatás összértéke közel egymillió forint. Ebbôl az
összegbôl nyolc fô esetében átvállaljuk a részvételi díj 50
százalékát, fejenként 425 EUR-t.
Jelentkezési határidô: 2011. május 31.
Részletes információk a www.fedprint.hu oldalon
◆

Már a Facebook-on is
megtalálhatók vagyunk!
Több mint száz barátunk és ismerôsünk
csatlakozott Szövetségünk facebook oldalához.
Itt nemcsak a legfontosabb aktuális hírekrôl küldhetünk
értesítést, de valódi közösségi fórumként megismerhetjük
egymás gondolatait. Hiszünk benne, hogy az internet nem
helyettesítheti a személyes kapcsolatokat, de olyan további
lehetôség, amivel érdemes élni.

Könyvkötô Kft.

1049 Budapest, Széchenyi tér 9.

1106 Bp., Jászberényi út 47/d

Bennünk megbízhat!
Vállalunk puha- és
keménytáblás, illetve
cérnafûzött könyvkötést
hajtástól-csomagolásig,
továbbá leporelló, lapozó és
középvarrott
mesekönyvek készítését.
Megvalósítjuk különleges,
egyedi elképzeléseit is!
Tel.: 352-1001
konyvkoto.kft@freemail.hu

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

Kállai Technik Bt.

Morgana sorszámozó,
bígelô-, hajtogatógépek
DeLuxeStitcher
fûzôgépek
Vacuumatic
ívszámlálógépek
EBA vágógépek
Iratmegsemmisítôk
INVENCIÓ® Kft.
T.: 260-0562, fax: 261-0690

30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu
www.dpdstancuzem.hu

2030 Érd, Túr utca 2–4.
Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487

MELEGFÓLIÁZÁS

inventio@hu.inter.net

www.kallaitechnik.hu
E-mail:
kallaitechnik@t-online.hu

ANGOL, OROSZ
fordítás,
tolmácsolás

KREATÍV KARTONOK
KIÁRUSÍTÁSA

Fordítás:
magyarra: 2,30 Ft/karakter;
idegen nyelvre:
2,50 Ft/karakter;
idegen nyelvrôl idegen
nyelvre: 2,90 Ft/karakter

1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

STANCOLÁS
(B2-es méretig)
(B1-es méretig)

GÉPI
DOBOZRAGASZTÁS
SZERSZÁMKÉSZÍTÉS
KÖTÉSZET
dosszié ragasztás,
hajtogatás, összehordás,
borítékolás, duplózás,
wobbler-szárazás stb.

•

•

BRAILLE írás nyomtatása
UV-LAKKOZÁS dombor és effekt stb. lakkokkal
Kaparós-ezüst nyomtatása, enyvezés

Tolmácsolás:
2500 Ft/15 perc + áfa
T.: +36 20 960 9286,
e-mail: szigabo@t-online.hu

– Tüske Kft.
2049 Diósd,
Vadrózsa u. 17.

Léniák (vágó-, bígelô,
perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami a
stancszerszámkészítéshez szükséges.
Kedvezô árak,
gyors kiszolgálás.

GUBEK Kft. 1106. Fehér út 10. 30/9445-847, e-mail: gubek314@t-email.hu
•

•

Kasírozás
(B1-es méretig)

Stancolás
(B2-es méretig)

Gépi sorszámozás
rövid határidôvel,

valamint teljes körû
nyomdai szolgáltatás.
Gléda Print Kft.
1161 Bp., Ságvári u. 21.
T./f.: 405-3905, 405-3906
Mobil: 06-30/9291-745
E-mail: info@gledaprint.hu
www.gledaprint.hu

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu
RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C.
Tel./fax: 06-1/239-4502
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359
www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között
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egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

MAYA STANC
1165 Bp., Zsemlékes u. 26.

TAMPON-MIX Kft.
– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

SZERSZÁMKÉSZÍTÉS

SELFNESS

(1HV]WHUJDJpS

¼

Eladó 250 + 100 m 2-es ház a XV. kerület
kertvárosi részén,
kitûnô
közlekedésnél
(az M0-ás és az
M3-as is közel.).
Háromszintes,
vállalkozásra és/
vagy lakhatásra
egyaránt
alkalmas,

$ JpSHN HJ\WW  ¼ iURQ
HOYLKHWĘN $ IHOVRUROW JpSHNUĘO
NpUpVUH NpSHW YLGHyW NOGQN
0LQGHQJpS]HPNpSHV
eUGHNOĘGQL

SELFNESStréning

1111 Bp., Karinthy Frigyes út 22.
Bejelentkezés: +36-1/787-3534,
06-20/941-2048
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Óradíj: 3500 Ft/45 perc + áfa
T.: +36 20 960 9286, e-mail: szigabo@t-online.hu

¼

.RQLFD&$V]tQHVPXOWL
IXQNFLyVQ\RPWDWy
¼

MI ÖNÉRT VAGYUNK!

(Felnôttoktatásban való jártasság, megbízhatóság, titoktartás,
rugalmasság, helyszíni oktatás, számlaképesség.)

5RWDSULQW56:%HV
NpWROGDODVQ\RPyJpS
¼
*OXQ] -HQVHQ,QWHU3ODWHU
KDJ\RPiQ\RVOHPH]KtYy ¼

T.: 407-4199, 70/242-9407

Angol, orosz – nyelvtanítás, szinten tartás

(ODGyJpSHN

Heidelberg Cylinder gépen
40 x 57 cm méretig, valamint bígelés, perforálás,
formariccelés 4 Ft/ív
30 Ft/cm

Tanfolyam cégeknek!

'ROHY3UHVV%HVILOPOHYLOiJtWy
RQOLQHKtYy5,3
¼
5RPD\RU

STANCOLÁS

TAMPOPRINT cég képviselete

Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

korszerû és szépen
karbantartott,
a kert 540 m 2-es.

Ára csak: 62,9M HUF
Érdeklôdni:

06-30/932-0710

2011

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.

Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu
Megjelenés 2011-ben:
cca. két-három hetente
(kéziratzárás)

Címzett:

január 24. (01.14.)
február 15. (02.05.)
március 8. (02.27.)
március 28.(03.18.)
április 15. (04.05.)
május 4. (04.24.)
május 23. (05.13.)
június 10. (06. 01.)
június 30. (06. 20.)
szeptember 9. (08.30.)
szeptember 29. (09.19.)
október 18. (10.08.)
november 7. (10.27.)
november 25. (11.15.)
december 13. (12.03.)

Kelt:

Kéziratzárás:
megjelenést megelôzô
10. nap

Fax:

Ügyintézô:

1/1
KIFUTÓ
200 x 285 mm
(vágott)

1/1 OLDAL KIFUTÓ
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

Tükörméret:
184 x 245 mm

1/1 OLDAL
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

184 x 80 mm

FELÁRAK:
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%
Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft
HIRDETÉSFELVÉTEL:
Telefon/fax: 226-1944
E-mail:
printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu
Terjesztése: saját címlistáról: DM
Olvasótábor:
Nyomdaipari cégek, könyvkiadók,
reklámügynökségek,
multi cégek PR osztálya

fekvô
184 x 120 mm

1/2 OLDAL
4 szín color: 92.000 Ft
fekete: 68 000 Ft

58 x
245
mm

Megjelenik:
3600 példányban
Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–6 alkalom:
–5%
7–9 alkalom: –10%
10–12 alkalom: –15%
13–15 alkalom: –20%

álló
90
x
245
mm

184 x 60 mm

1/3 OLDAL
4 szín color: 66 000 Ft
fekete: 48 000 Ft

90 x
120
mm

1/4 OLDAL
4 szín color: 52 000 Ft
fekete: 40 000 Ft

1/8

90 x 58 mm
fekvô

1/16 álló
43 x 58 mm

1/32 fekvô
43 x 27 mm

184 x 48 mm

1/5 OLDAL
4 szín color: 40 000 Ft
fekete: 32 000 Ft

1/8 OLDAL
4 szín color: 20 000 Ft
fekete: 16 000 Ft

1/16 OLDAL
fekete: 7 000 Ft

1/32 OLDAL fekete:
5 000 Ft
(álláskeresôknek: 1000 Ft)

Az árak nettóárak. A hirdetésekhez digitális állományt kérünk! Amennyiben a fekete
hirdetésben embléma vagy logó szerepel, akkor szintén digitális állományt kérünk!
(formátumféleségek: tiff, jpg) Felbontás: minimum 300 dpi.

Köszönjük, ha bizalmával megtisztel 2011-ben is!

