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Mostani lapszámunkban több olyan írást közlünk,
ami érintõlegesen, vagy éppen direkt módon fog-
lalkozik a marketing kérdésével. 

Magyarországon ezt a kifejezést még manapság
is sokan misztifikálják, többet gondolnak róla, mint
amennyit valójában az jelent. Pedig elég lenne
csak a helyi értékén kezelni, ott azonban komolyan
venni.

Sokféle meghatározása létezik a fogalomnak, mi
most azonban ezzel nem foglalkozunk, helyette
néhány példát hozunk a nyári lapban megjelent
cikkekbõl.

Hogy lássunk tisztán, és cselekedjünk megfon-
toltan. 

Palcsek Attila, az egyik jelentõs hazai alapke-
zelõ cég gazdasági elemzõje például egyáltalán
nem gondolja magától értetõdõ és kikerülhetet-
len sorscsapásnak a jelenlegi rossz gazdasági
helyzetet. A körülményekhez szerinte mindig al-
kalmazkodni kell, bármilyenek is legyenek azok,
ez a piac vastörvénye. Õ azt ajánlja, többek kö-
zött, hogy mindenképpen különböztessük meg
magunkat a versenytársaktól, legyünk mások,

mint a többiek, és ha így teszünk, az már gyakor-
latilag fél siker. 

Radnai Krisztina a Rovitex marketing menedzse-
re egy olyan új technikai lehetõségre hívja fel a fi-
gyelmünket, melynek használatával meggyõzhetjük
partnereinket, hogy mi a haladás élvonalába tarto-
zunk. Modernnek lenni mindig vonzó, és így –
közvetve – kifizetõdõ is.  

A Magony testvérek pedig arról gondolkodnak
hangosan cikkükben, hogy miként lehet elérni,

hogy üzletünket látogassák, áruinkat és minket
pedig minél többen ismerjék meg. Erre õk semmi-
képpen sem ajánlják a direkt módszereket. Mint
mondják, alkalmakat és eseményeket kell kreálni,
és az így megszerzett bizalom váltható majd aztán
forintra. Igaz, csak jóval késõbb, és persze komoly
ráfordításokkal.

Használjuk a marketing gyakorlati eredményeit,
talán így könnyebben vészeljük át ezt a mostani
válsággal teli idõszakot.

A piac megdolgozása

Használjuk a marketinget

Ingyenes, negyedéves, lakástextil magazin teletextil@gmail.com Kiadó: IKAT Bt. Fõszerkesztõ: Szarvas György
Elõkészítés: Kiss Tibor Noé Nyomda: Demax Mûvek Csomagolás: Benyó Kft. Hirdetés: Focizz és Tippelj Bt.

A lapot Kósa Gabi munkái illusztrálják.

tartalom
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04 sztori

A Mercedes sem csak az A osztályról szól,
mégis szerepel a kínálatukban az is

A kiskereskedelmi forgalom csökkenése általános érvé-
nyû, törvényszerû jelenség?
Sem nem általános érvényû, sem nem törvényszerû. A
médiákban szeretik a negatív híreket és az ezt alátámasztó
statisztikai adatokat általános érvényûen kinyilatkoztatni,
de a kép ennél sokkal árnyaltabb. A szabad verseny égisze
alatt folyamatosan generálódnak felfelé és lefelé ívelõ ten-
denciák, legyen szó termékekrõl, üzletágakról vagy vásár-
lóerõrõl. Ezt a mozgást érhetjük tetten a mindennapokban
az újonnan kifejlesztett termékekben és a kiárusításokon,
boltok cserélõdésén és új vásárlási formák megjelenésén,
egyes termékek olcsóbbá vagy drágábbá válásán.

Ez mind szép és igaz, de mit mondjunk azoknak a
lakástextil-boltosoknak/szolgáltatóknak, akik jelentõs
forgalomkiesést könyvelhettek el az elmúlt esztendõk-
ben?
Ehhez elsõsorban a termékkategóriát kell meghatározni. A
lakástextilek a lakberendezési tárgyak olyan mindennapos
használatú, ám ugyanakkor nélkülözhetõ csoportjába tar-
toznak, amelyek beszerzését számos más dolog megvétele
elõzi meg: elsõsorban az ingatlané, de a háztartási beren-
dezések, bútorok, magyarán ingóságok többsége is. A la-
kástextilek mindezek díszítését szolgálják, a szerepük
körülbelül azonos a gépjármûvek extráival: vagy marad rá-
juk pénz vagy nem. Az utóbbi évek válsága egyre inkább a
nem felé terelte a tendenciát.

Ennyi? Akkor ez egy hanyatló üzletág?
Igen is, meg nem is. Abból a szempontból, hogy fognak-e
az emberek több párnát, függönyt venni, egyértelmûen
igen. Nem fognak. Ha viszont azt nézzük, hogy az egyes
szereplõk szempontjából generálható-e nagyobb forgalom,
szintén igen a válasz. Ez ugyan látszólagos ellentmondás,
de egyúttal válságjelenség: a kevesek a többiek rovására
mindig jól járnak.

Gondolom sokan fizetnének érte, hogy megkaphassák a
receptet…
Általános jelenségként a negatív árspirál és a piac összezá-
rásának veszélyét említeném. Az elõbbi azt jelenti, hogy ál-
talánosan egyre olcsóbb termékeket kínálunk a piac vélt
igényeinek való megfelelni vágyásból, az utóbbi pedig azt,
hogy ez drámai módon teszi egysíkúvá a kínálatot. És ha

mindenkinél ugyanazt lehet kapni, akkor ez a vevõt egy-
részt megfosztja a kínálattól, másrészt belekényszeríti a „hol
vegyem meg olcsóbban” játékba, ami újabb árspirált gene-
rál. Senki sem jár jól: a vevõ nem azt kapja, amit szeretne,
hanem ami van, a kereskedõ pedig nem keres annyit a dol-
gon, mintha azt kínálná, amire a vevõnek valóban szüksége
lenne. Az olcsó piacot ebben a szegmensben is lefölözik a
nagyobb hálózatok, amelyek nagy bolthálózatával és köz-
vetlen beszerzésével nem versenyezhet a kkv-szektor. Ver-
senyezhet viszont a járulékos szolgáltatások magasabb szín-
vonalával, a személyre szabott kiszolgálással és nem
utolsósorban a kínálat megkülönböztetésével. Tehát nem
azt kell árulni, és annyiért, amit a „multik”: meg kell külön-
böztetni a kínálatot. Ami nem azt jelenti, hogy feltétlenül
drágát kell árulni, de mást igen. A Mercedes sem az A osz-
tályról szól, mégis szerepel a kínálatukban az is.

Hasznos tanácsok kiskereskedõknek

Nem másolva, de figyelve a versenytársakat igyekezzünk
megkülönböztetni boltunkat, szolgáltatásunkat.
Ehhez igazítsuk a megjelenést, akár a bolt helyét, képez-
zük a személyzetet: ezeknek híven és maradéktalanul kell
kommunikálniuk a felvállalt koncepciót.
Árukészletünket vagy kínálatunkat és beszállítóinkat szin-
tén igyekezzünk megkülönböztetni a versenytársakétól –
ne féljünk, kérjünk akár kizárólagosságot mûködési terüle-
tünkön.
Reklámstratégiánkat igazítsuk a felvállalt irányvonalhoz,
célközönséghez.

Lapunk ezúttal arra vállalkozott, hogy egy
gazdasági elemzõ segítségével átvilágítja a
függöny és lakástextil piac egyes területeit.
Célunk az elemzésbõl fakadó következteté-
sek megosztásával segíteni Olvasóinkat 
üzletvitelük jobbá tételében. A Teletextil
kérdéseire Palcsek Attila, a DIALÓG Befek-
tetési Alapkezelõ Zrt. Operációs igazgatója
válaszolt. 

Interjú Palcsek Attila gazdasági elemzõvel
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A JJAABB új bemutatótermet nyitott a magyar
fõvárosban. Március 21-én a bielefeldi
„életstílus-szakértõ” új kirendeltséget ava-
tott a Vörösmarty téren, a híres Gerbeaud
cukrászda és a Michelin-csillagos Onyx ét-
terem közvetlen szomszédságában. A meg-
nyitó ünnepség kiemelkedõ pontjaként csi-
nos modellek a JAB csoport márkáinak
szöveteibõl készült ruhakreációkat mutattak
be. A hotel és közületi területek képviselõi-
nek tiszteletadásul a házban egy hotelszo-
bát is berendeztek, ahol többek között a
JAB, a Chivasso és a Soleil bleu márkák
anyagai is felhasználásra kerültek. 

A LLaagguunnaa kínálata új családtaggal bõvült
idén tavasszal, amikor a cég elkezdett ta-
pétákkal foglalkozni. A Laguna munkatár-
sait egybõl meghódította a jövevény diszk-
rét bája: elegáns, trendi, hozzáférhetõ
termék a tapéta. Jó helye lesz a
Lagunánál. Az ötlet nem újszerû. Ismeretes,
hogy a Laguna partnereinek kiszolgálásá-
ban nem ismer tréfát. Ebben gyakran el-
megy egészen a falig. És ha már ott járt,
karnyújtásnyira voltak a tapéták. Most jött
el az idõ. A Laguna tapétáit Olaszország-
ban és Belgiumban gyártják. A szombathe-
lyi nagykereskedés összesen 25 katalógust
forgalmaz. Kollekciója megtekinthetõ a
http://lagunatextil.com/termek-
kategoriak/tapetak linken.

A FFiirrhhaanngg  KKfftt.. mintasál csereakciót hirdet.
A cég a 2012-ben vagy korábban vásárolt,
megunt vagy kifutott mintasálakat raktári
készlete erejéig aktuálisakra cseréli. 

Az IINNKKUU-tól már megrendelhetõ a Radici
gyár új, 2014-es Sit-In padlószõnyeg-koffe-

re, mely az ismert szõnyegeken túl új minõ-
ségeket, új színvilágot mutat be a korábbinál
stílusosabb formában. A heti fuvarjárat külö-
nösen rugalmas szállítási határidõt biztosít.

A GGAARRDDIINNIIAA  HHuunnggáárriiaa új, konfekcionált,
széria pliszéket dobott a piacra. A pliszék
két kezelõ sínnel rendelkeznek, melyek alsó
és felsõ mûködtetésûek, oldal feszítettek,
fényáteresztõ anyaggal szereltek. A pliszék
szerszám nélkül, fúrás és csavarozás men-
tesen, néhány perc alatt rögzíthetõk az ab-
lakszárnyra. A termékek aktuális divatos
színekben rendelhetõek. Bõvebb informá-
ció: sales@gardinia.hu email címen.

A FFiirrhhaanngg  KKfftt.. paplanok és párnák kereske-
delmével foglalkozó üzletága viszonteladó
partnereket keres exkluzív minõségi osztrák
termékeinek minta utáni értékesítésére a
dunántúli területen. Jelentkezni a cég bu-
daörsi központjában lehet, telefonon, e-
mailen Horváth Tamásnál. Részletek a
www.paplanok.hu honlapon. 

Az IINNKKUU újra forgalmazza a Pimpernel tá-
nyéralátét és konyhai kiegészítõ-kollekciót.
A hõálló és folttaszító, többrétegû felületû
alátéteket elismert mûvészek tervezték, kü-
lönlegesek Henderson Cisz New York, Lon-
don és Párizs városképei, vagy Marilyn
Robertson sajátos hangulatú ’Cattitudes’
macskafigurái. 

Idén a BBiilllleerrbbeecckk  BBuuddaappeesstt  KKfftt.. tavaszi bu-
dapesti vevõtalálkozójának rendhagyó mó-
don a Fõvárosi Állat-, és Növénykert bar-
langterme adott otthont, ahol az idei évben
elsõként vásárra is sor került. A cég most is
sok új ötlettel és kreatív gondolattal színesí-

tette a tavaszi/nyári szezonra bemutatott új
termékeit, a minõségi elvárásoknak és
szakmai hátterüknek megfelelõen. A ren-
dezvény záróakkordjaként ez alkalommal
sem maradhatott el a meglepetésvendég,
aki a hely szellemének megfelelõen most
egy ormányos medve volt. 

IINNKKUU újdonság az exkluzív Besana padló-
szõnyeg- és szõnyeg kollekció, mely az
olasz design klasszikusain túl, több ‘dolce
vita’ különlegességet is tartalmaz, mint a
selymes Lusso poliészter padlószõnyegcsa-
lád, vagy az egyedi tervezésû, kreatív da-
rabszõnyeg minõségek. 

A prémium termékeirõl ismert német
Zimmer+Rohde (Z+R) az év elején többsé-
gi tulajdonrészt szerzett a Magyarországon
az AAmmeennttoo  KKfftt.. által képviselt német ADO
Goldkante-ban. Ezzel tovább erõsödhet a
vállalat jelenléte Közép- és Kelet-Európá-
ban is. A Z+R igyekszik még több frisses-
séggel és érdekességgel megközelíteni az
ADO modern, letisztult formavilággal ren-
delkezõ kollekcióit. A disztribúció teljes
mértékben külön egységként mûködik majd
a két márkát illetõen, így a magyar partne-
rek továbbra is az Amento Kft-n keresztül
érhetik el a termékeket.

Az IINNKKUU, mint a Mohawk gyár hivatalos
magyarországi forgalmazója nyár végéig
meghosszabbította akcióját, melynek kere-
tében minden Smartstrand és Smartstrand
Silk minõségû szõnyege 20% kedvezmény-
nyel rendelhetõ. Természetesen az INKU
dupla árgarancia is tovább él: ha bármelyik
szõnyegük olcsóbban elérhetõ máshol, a
különbséget partnerüknek duplán jóváírjuk. 

textilhír 07

LLeetteettttéékk  aa  RRoovviitteexx  
úújj  üüzzeemméénneekk  aallaappkköövvéétt

Április 17-én ünnepélyes keretek között
helyezték el a Rovitex Homedeco Group
új, közel 4000 négyzetméteres gyártó- és
logisztikai központjának alapkövét Pécsett.
A 700 millió forintot meghaladó beruházás-
hoz a cégcsoport saját erejét pályázati és
banki forrás egészíti ki. Az épület átadását
idén õszre tervezik. Az építkezés helyi cé-
gek és alvállalkozók bevonásával zajlik, az
üzem mûködése során pedig további mun-
kahelyeket teremt a régióban.

A logisztikai központ már idén õsszel

megkezdheti mûködését, míg a lakástextil
gyártó részleg próbaüzemmel kezd, 2014-
ben pedig teljes kapacitással fog üzemelni.

Romeisz Norbert, a Rovitex Homede-
co Group tulajdonos-ügyvezetõje az alap-
kõletételkor elmondta, hogy a 700 milliós

beruházás saját forrásaikon alapul, azon-
ban nem álmodhattak volna ilyen mértékû
tervet a DDOP 99 milliós és a GOP 91
milliós támogatása nélkül. 

A Rovitex eddigi, nagyrészt lakástextil
nagykereskedelmi profilját is átalakítják:
az új üzemben a gyártás és a termékfej-
lesztés kap fõszerepet. A színezõ-, festõ-,
nyomógépek mellett késztermék-gyártás
zajlik majd, továbbá steppelõ és szalag-
függöny-gyártó gépsorokat állítanak
üzembe. A beépítésre kerülõ gépek és
berendezések a legmodernebb technikát
képviselik, energiafelhasználási és kör-
nyezetvédelmi szempontból a technológia
élvonalába tartoznak.
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08 marketing

A technológia soha nem látott ütemû fejlõdése nap mint
nap meglep. A változást legintenzívebben talán a mobil-
kommunikáció, az okostelefonok és az erre készülõ alkal-
mazások terén éljük meg. Meggyõzõdésem, hogy ezt a ten-
denciát nem a reklámok gerjesztik, hanem maga a termék,
a szolgáltatás alapul legalapvetõbb emberi igényünkre: a
kommunikáció és az információ iránti „keresletünkre”.

A QR-kód ebben a mobilos világban segíti a gyorsabb
és hatékonyabb adatátvitelt.

De mi is az a QR (quick response – gyors válasz)
kód? Pontokból álló kép, mely adatok tárolására alkal-
mas. Hasonló tehát a vonalkódhoz, ugyanakkor az adat-
mennyiség elképesztõ lehet: egyetlen kódba el lehet rej-
teni megközelítõleg háromezer bájtnyi adatot. És hogy ez
mire elegendõ? Tartalmazhatja például egy névjegykártya

adatállományát, mutathat egy weboldalra, de lehet az
szabadon szerkesztett szöveg, vagy ezek kombinációja is.

Használata igen egyszerû: az ingyenes QR-kód olvasó
alkalmazást telefonunkra telepítjük, majd ezzel a QR-kó-
dot a telefon kamerájával leolvassuk.

Az egyszerû és praktikus megoldás rendkívül népsze-
rû: havonta több, mint 100 millió kódbeolvasás történik,
ez önmagában valamivel több, mint 5000 százalékos
éves növekedést jelent. Az USA-ban a termék csomagolá-
sokon 35 százalékban megjelenik, a kereskedéseknek pe-
dig majd’ 40 százalékában alkalmazzák. Az európai ten-
denciák is hasonlók.

A Rovitex a hazai piacon úttörõként az idei tavaszi
kollekciókon bevezette a mintasálakon a QR-kódos jelölé-
sét. A kód leolvasásakor nem csak az anyagok neve és jel-
lemzõi, de fényképe is megjeleníthetõ, elmenthetõ, így az

érdeklõdõ vevõ a számára érdekes textileket virtuálisan
haza is viheti magával mielõtt pénztárcáját valóban kinyit-
ná. A viszonteladónak is elõnye van ebbõl, érdemes to-
vábbadnia az információt vásárlóinak, hiszen ezzel a kol-
lekcióról és a kereskedõrõl is pozitív kép alakul ki. A vevõ
érzékeli, hogy a technológiát és a divatot követõ, a szak-
ma élvonalához tartozó, modern és szakértõ környezet
veszi közre, ahol az eladó tanácsára hagyatkozhat. Nem
kell bizonygatni, hogy a termékfejlesztés elsõvonalbeli, hi-
szen a technológia már önmagában ezt sugallja.

És hogy milyen praktikus tanáccsal szolgálhatunk a
QR-kódok használatával kapcsolatosan? Csak bátran, höl-
gyeim-uraim, elõre! Ne ijedjenek meg az újdonságoktól,
mutassák meg vásárlóiknak, hogy Önök is lépést tartanak
a divattal és a technológiával! Alkalmazzák a kódokat ter-

mékeiken, nyomtatott hirdetéseiken, szórólapjaikon! Hív-
ják erre fel vásárlóik figyelmét – könnyítsék meg számukra
a döntést, és erõsítsék meg bennük a képet, hogy Önök a
szakma élvonalához tartoznak!

Ha már elszánták magukat, és QR-kódokat alkalmaz-
nak, ügyeljenek arra, hogy vevõiket ne ábrándítsák ki: a
kód mögé értelmes, érdekes, a vásárlóik számára rele-
váns, gazdag információt, esetleg nyereményjátékot vagy
kupont tegyenek. Így a kódot leolvasó közönségük idõrõl
idõre szívesen „visszatér” és törzsvásárlóikká válnak.

További információkkal a QR-kódokról a Rovitex mar-
keting osztálya szolgál, akik szívesen segítenek az egyedi
kódok szerkesztésében is (marketing@rovitex.com).

A Teletextil és a Rovitex közös játékát máris
kipróbálhatják a cikk fejlécének jobb oldalán elhe-
lyezett QR-kód leolvasásával. 

QR-kód
A digitális forradalom már napjaink valósága

Radnai Krisztina
A cikk a Rovitex Homedeco Group, a Gardénia forgalmazójának támogatásával jelent meg. 
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Három könyv, amelyek
nem csak otthonunk
szépítéséhez adnak 

ötleteket, de segítségük-
kel különleges vásárlási
és utazási tippeket is 

kapunk.

01 INTERIOR DESIGN REVIEW
A brit Andrew Martin dizájn-mûhely által
kiadott könyvsorozat a belsõépítészet alap-
mûvének számít. A most megjelent tizen-
hatodik kötet közel száz dizájnert mutat
be, akiknek mûvei a klasszikustól az extra-
vagánsig minden stílust felölelnek.
teNeues / 496 oldal / 49,90 euró

02 INTERIOR DESIGN STIL
Ahogy az alcím is ígéri: 100 legendás tér-
berendezés a huszadik és a huszonegyedik
századból. A gazdagon illusztrált kötetben
Dominic Bradbury megmutatja, hogy pro-
minens vendégei (többek között Coco
Chanel, Alvar Aalto és Dieter Rams) ko-
rukat megelõzve hogyan jelölték ki az az-
óta közismert trendeket.
DVA / 352 oldal / 59,99 euró

03 EAT SHOP DRINK
Az „Architecture Now!“ kiadványsorozat
legújabb tagja a dizájn szempontjából meg-
kerülhetetlen és különleges éttermek, bá-
rok és üzletek világát ismerteti meg ve-
lünk. Lakberendezési ötletek és utazási
tippek igazi kincsestára a könyv.
Taschen / 416 oldal / 29,99 euró

(fotók: Franziska Streffing)

Könyvek
& trendek

könyvespolc 09

0011

0022

0033

Az oldal az Interia Magazin és a Teletextil együttmûködésében jelenik meg 
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Smirna Kft
Függöny nagykereskedés
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 8-17-ig
1089 Budapest, Elnök utca 1.
Tel: 36-1/210-9026, 30-371-9655, 30-502-6084
Tel/Fax: 36-1/321-8555
www.smirna.hu, e-mail:smirna@smirna.hu

SSzzíínnvvoonnaallaass  llaakkáásstteexxttiilleekk,,  eelléérrhheettõõ  áárroonn
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A Smirna
kis lépésekkel 

halad 
elõre

interjú 11

Éppen tíz éve lépett a hazai piacra a Smirna, ahol ak-
kor már igencsak kialakult állapotokkal találkozhatott;
évtizedek óta mûködõ nagykereskedõ cégek, bejáratott
üzleti kapcsolatok. Ebben a helyzetben hogyan tudták
megtalálni a helyüket?
2003-ban, amikor beléptünk a magyar piacra, ott már egé-
szen másfajta viszonyok uralkodtak, mint akár csak pár év-
vel korábban. A kilencvenes évekre jellemzõ folyamatos és
dinamikus bõvülés már a múlté, a piac egy viszonylag ma-
gas szinten beállt, nekünk pedig ehhez a helyzethez kellett
alkalmazkodnunk, itt kellett megtalálnunk a helyünket.

A cég beszerzéseit kizárólagosan török textilipari cégek
kínálatából válogatta és válogatja. Az indulást ez igencsak
megnehezítette. Komoly elõítélettel találkoztak üzletkötõ-
ink, vagyis a továbblépéshez elõször is ezt kellett legyõz-
nünk. Ezért olyan termékeket kínáltunk, amelyek addig hi-
ányoztak a magyar piacról, a kezdetekkor olyan
árfekvésben, ami vonzó alternatívát jelentett akkoriban.
Üzletpolitikánkat az elsõ idõben arra építettük, hogy a ma-
gyar piacnak van egy olyan, viszonylag jelentõs szegmense,
amely igényli ezeket a termékeket, mégpedig széles válasz-
tékban. Az elsõ sikeres kollekciónk, amellyel országosan is-
mertté váltunk, a Millenium volt. Ez öt évig futott a piacon.

A válságot követõen aztán cégünk is váltott, elkezdtünk
középre tartani, és magasabb minõségû és ár kategóriájú
termékekkel jelentkeztünk partnereinknél. A kínálatunk
sokfajta stílust ölelt föl.

A cég török tulajdonosi háttérrel mûködik. Ez milyen
hatással van a magyarországi mûködésre, mennyiben
befolyásolja akár az anyagok beszerzését, akár az ár-
képzést, vagy éppen a partnerkapcsolatokat?
Közismert tény, hogy a török partnerek, amíg meg nem

Tíz éve lépett a magyar piacra a Smirna Kft. 
A klasszikus nagykereskedõ cégként mûködõ
vállalkozás a kezdeti idõkben komoly erõfe-
szítéseket tett arra, hogy a már kialakult piaci
viszonyok keretei között elfogadtassa magát,
és megteremtse a török lakástextilek hazai
presztizsét. A Smirna eddig követett üzletpoli-
tikájáról és a jövõbeli tervekrõl beszélgettünk
Altac Eminnel, a cég tulajdonosával.

ismerik egymást, igencsak bizalmatlanok a másik féllel. Idõvel per-
sze ez oldódik, ha pedig két török üzletember áll kapcsolatban
egymással, akkor mindez nagyon hamar megtörténik. Egy már ki-
alakult és mûködõ üzleti kapcsolatban pedig rendkívül rugalmasak
és elõzékenyek. Mindennek az elõnyeit természetesen mi is él-
veztük és élvezzük a mai napig.

Ugyanakkor komoly kihívást jelentett az, hogy megértessük tö-
rök beszállítóinkkal: a magyar minõségi követelményeknek minden
esetben meg kell felelniük, ezt a szempontot nem lehet szelektíven
alkalmazni. Hasonlóan el kellett érnünk náluk, hogy a szállítási ha-
táridõket mindig pontosan tartsák be. Ezekkel ma már nincsenek
különösebb gondjaink, a megrendelt árut az esetek nagy részében
a kialkudott minõségben és idõben kapjuk meg. A helyzet a kezde-
tekhez képest mindenesetre jelentõsen javult.

Az elmúlt öt év gyakorlatilag semmi másról nem szólt, mint a
válságról és annak hatásairól. Hogyan érinti mindez, vagyis a
keresletcsökkenés és a piacszûkülés a Smirnát? Melyek a kitö-
rés, a továbbfejlõdés irányai?
A válság minket is a profilváltás irányába vitt, ennek megfelelõen
elkezdtünk a közép irányába tájékozódni, magasabb minõségi és
árkategóriájú termékeket kezdtünk el forgalmazni; az értékesítés
mintasálak kihelyezéssel történik, vágóprogramban. Több éve futó

kollekcióinkat, mint amilyen a Millennium volt lassan kivezettük,
és új márkák bevezetésébe kezdtünk. Több török céggel, gyártó-
val és márkával állunk kizárólagos kapcsolatban. Idén új darabárus
termékkel jelentkezünk a piacon, gépi szövött textil faliképeket kí-
nálunk. Fejlesztettük a honlapunkat is, az interaktív felület lehetõ-
séget teremt regisztrált partnereink számára, hogy megismerjék
aktuális kínálatunkat és, hogy rendeljenek is. Üzletpolitikánk lé-
nyege, hogy korábbi hibáinkból tanulva, kicsi lépésekkel haladunk
elõre. Az eddig is bevált és a mostanra jól összeszokott csapatunk-
kal ez után is ezt kívánjuk követni.

„Elkezdtünk a közép irányába tájékozódni”

Altac Emin
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12 lakberendezés

Varró Zoltán a csúcsra tör 
Magyar dizájner a nemzetközi figyelem középpontjában

A neves német lakberendezési- és
dizájnmagazin 2013 tavaszi számában
terjedelmes cikket közöl Varró Zoltán
magyar dizájnerrõl, amelyben az il-
lusztratív fotókon keresztül bepillan-
tást nyerhetünk a Varró-féle stíluske-
veredések univerzumába.

A fiatal lakberendezõ és dizájner már most olyan refe-
renciákkal büszkélkedhet, mint a Michelin-csillagos
Onyx étterem és a másfél évszázados, patinás Gerbeaud
cukrászda. E munkákról készült képeket elnézve nyil-
vánvalóvá lesznek a markáns és egyedi stílusjegyek, a
barokk és az art deco által inspirált formaelemek és
ezek kombinációi, amelyeket tovább gazdagít a Varró
Zoltánra jellemzõ drámaiság és extremitás. „Mindig
olyan helyen szerettem volna élni, ahol kristálycsillárok
és ódon bútorok vesznek körül, ahogy a nagyszüleim
korában. A régi mindig lenyûgözõen hatott rám.” Az
Onyx étterem belsõ terei ennek megfelelõ szín- és
anyaghasználatban pompáznak, a falakon geometrikus
formák, aranyló háromszögek törnek egymásba, a sejtel-
mesen megvilágított márványt, az onyx kõ fekete árnya-
latait nemes, barokk bútorszövetek teszik még gazda-
gabbá. „Aki étterembe megy, nem csupán élelmet akar
magához venni, hanem az élménnyel is számol. Egy ét-
termi este megfelelhet egy színházi estének is akár.”

A különleges ízlésvilág, ami mára a dizájner védjegye
lett, megtalálta a célközönségét. „A rendszerváltás után
sokan vágytak luxus minõségre, valamire, ami akkor szo-
katlan volt.”

Az erõs kontraszthatások és a teátralitás tehát nem
idegen Varró Zoltán munkáiban, aki saját bevallása sze-
rint a mesterséget soha nem tanulta, de mindig nyitott
szemmel jár a világban és érdeklõdõn fordul minden új
ismeret, élmény felé. Demjénben, ezen az Egerhez kö-
zeli csendes kis településen nyitotta meg kapuit a Hotel
Cascade Resort & Spa. Varró Zoltán ez esetben is elsõ-
sorban érzéseire hallgatott, amikor felvázolta a szálloda
terveit. „Munkám során valójában nem tereket rende-
zek be, hanem bizonyos életérzéseket fejezek ki.”
Demjén, e termálforrásokban gazdag vidék esetében a
természet közelsége és a vidéki létforma szolgáltak ins-
pirációul. A csipkeverõ hagyomány, a kézmûves alkotá-
sok mind visszaköszönnek a vidéki és a lounge stílusban
keresztezõdõ különleges atmoszférában. Mivel a hotel
és a gyógyvíz kapcsolata alapvetõ jelentõségû, a szimbó-
lum megjelenik az épület tereiben is, legfeltûnõbben a
fogadócsarnok mennyezetébõl aláereszkedõ, vízcsepp-
szerûen megvilágított gyöngysor díszletében.

Az oldal az Interia Magazin és a 
Teletextil együttmûködésében jelenik meg 
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üzlet a korzón 15

Derék Zoltánék – kis túl-
zással – elõbb körbejár-
ták a világot, hogy azután
idehaza csinálják meg
igazán a szerencséjüket.

A Derék házaspár a rendszerváltás kez-
dõ évében úgy gondolta, hogy nyuga-
ton talán nagyobb sikerrel találnak
majd olyan munkát, amivel aztán meg-
alapozhatják késõbbi egzisztenciájukat.
Svédország akkoriban nagyon vonzó-
nak bizonyult, a kijutás és a munkavál-
lalás viszonylag könnyûnek ígérkezett,
így nem csoda, hogy bele is vágtak.

Derék Zoltán eredeti szakmája sza-
kács, míg felesége, Tünde textilipari
technikumot végzett, ám ahelyett, hogy
a szakmájukban helyezkedtek volna el,
egy takarítócégnél találtak jól fizetõ
munkát. Ment a szekér rendesen, oly-
annyira, hogy ötévnyi kint lét után már
azt is fontolóra vették, hogy leteleped-

jenek. Ez azonban végül is nem jött
össze, így a hazaérkezés után azonnal
el kellett dönteni, hogy hogyan tovább. 

Derékék története itt válik igazán
érdekessé. 

Tünde már Göteborgban is szívesen
készített saját maguknak, de a barátok-
nak és az ismerõsöknek is függönyöket,
párnahuzatokat és kisebb lakástextiles
kiegészítõket. Az ötleteket a svéd lak-
berendezõ katalógusokból merítette, 
az anyagokhoz gyakorlatilag fillérekért
hozzá lehetett jutni, ráadásul a textil-

ipari technikusi végzettsége miatt neki
valójában gyerekjáték volt a szabásvar-
rás. 

Hazatérve Szegedre azt tapasztal-
ták, hogy a városban igencsak hiány
van abból a fajta szolgáltatásból, ami a
kuncsaftok teljes kiszolgálását célozza.
Nem igazán lehetett találni olyan vál-
lalkozót, aki felmér, megvarr, karniso-
zik és fel is szereli a kész függönyt, és
mindezt a megrendelõ igényei szerint
és megfizethetõ áron. Így a piacfelmé-
rés után – úgy gondolták – ezen a terü-
leten talán lenne keresnivalójuk. 

És nem is csalódtak.
Elõször egy valamivel több, mint tíz

négyzetméteres biciklitárolót béreltek

ki és azt alakították át függöny szalon-
ná, egy panel épület aljában. A bolt
annyira jól ment (persze ez még az
aranykornak számító kilencvenes évek-
ben volt), hogy terjeszkedni kezdtek és
a falakat áttörve bõvítették az üzletet.
Neve is került a helynek, Gardiner 
Függönyszalon lett a keresztségben.
Gardiner svédül annyit tesz: függöny. 

Az üzletpolitikájukat is az északi or-
szágban ellesett gyakorlat inspirálta. Ott
húsvétkor és karácsonykor a háziasz-
szonyok általában lecserélik a konyha-

függönyeiket, hogy érezzék: legalább
egy kicsit megújult a lakás. Kis költség,
de látványos változás ez az otthonok-
ban.

Derékék is ezt a modellt követték,
nem gondolkoztak nagyban, a kisebb
megrendeléseket favorizálták elsõsor-
ban. De azt szerették, ha abból viszont
sok van, így a sûrû fillér elvét vallva
igencsak beindult az üzletük.

Az elsõ bolt nyitása óta már kétszer
költöztek, most a városnak egy olyan
helyén bérelnek üzletet, ahol gyakorla-
tilag minden összeér: a lakótelepi, a
családi házas és a társasházi övezet
metszéspontján olyan forgalom generá-
lódik, hogy csak gyõzzék munkával. 

Derék Zoltán, még a számítógépes
adatnyilvántartás elõtti iskolát képviseli:
minden egyes kuncsaftjáról egy kis kar-
tont vezet, így, ha a visszatérõ vendég
csak a függönyét szeretné kimosatni,
akkor is tudja, milyen függönyrõl van
szó, és azt mikor vásárolták.  

A bizalmi viszony így épül eladó és
vevõ között, Derékék pedig erre építe-
nek, sok a visszatérõ kuncsaftjuk, de
ugyanígy sok az új vevõjük is, mert a
tisztességet azonnal megérezni. És ez
az, ami igazán kifizetõdik.

Göteborgtól Szegedig

GGaarrddiinneerr  FFüüggggöönnyysszzaalloonn
6723 Szeged, Makkos erdõsor 36.

Telefon: 06-62/466-643

„A tisztességet azonnal megérezni”
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16 tervezõ

Egyfajta fordított pályakép rajzolódik ki a szemünk elõtt, ha
Kósa Gabi (1968) szakmai életét vesszük szemügyre. A mai vi-
lágban, rendhagyó módon, õ elsõként a családalapításra fóku-
szált és csak azt követõen vágott bele a karrierépítésbe. De
milyen jól is tette, a felhalmozott élettapasztalat a szokásosnál
valamivel késõbb elkezdett elmélyült tanulmányokkal olyan
gyúelegyet képezett, mely mára igencsak beindította a karrier
„rakétákat”.

Mielõtt megszületett volna három gyermeke, Gabi azért
már tett egy kis kalandos felfedezõ utat a mûvészetek világá-
ban. Érettségi után, a könyvek iránti általános szeretetének hó-
dolva elvégzett egy könyvrestaurátor tanfolyamot, a kisképzõ
esti iskolájában pedig elsajátította a textilezés alapfogásait is.

Amikor pedig a gyerekek már elég idõsek voltak, beiratko-
zott az Iparmûvészeti Egyetem (ma Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem, MoME) textilszakára.

Jó volt újra visszakerülni az iskolába, az ember kicsit idõ-
sebb fejjel is nagyon sokat tud tanulni, többek között az évfo-
lyamtársaitól – emlékezik vissza Gabi, hogyan élte meg azt,
hogy több évnyi kihagyás után újra tanulnia kellett.

Gabi a családi kötelezettségek miatt elsõsorban az iskolai
feladatokra koncentrált, az extra pályázatokra már nem na-
gyon jutott volna ideje. A rendszeres szakmai gyakorlatokon
viszont olyan ismeretekkel és tudással vértezõdött fel, amelyek
elégségesnek bizonyultak ahhoz, hogy kialakítsa saját stílusát,
megfogalmazza szakmai ars poetica-ját. 

Ennek kulcsszava a praktikum, a mindennapok nyelvére
lefordítva pedig a „használati textil”.

Szeretem látni azt, ahogy az általam megálmodott dolgok
a gyakorlatban mûködni kezdenek, ahogy a hétköznapokban
hasznosulnak – fogalmaz. Szõnyeg, vagy egy konyhai textília,
oly’ mindegy, a lényeg, hogy a kiválasztott tárgyat tudjuk sze-
mélyessé tenni, épüljön be az életünkbe, érezzük, hogy egy
kicsit mi is benne vagyunk – teszi hozzá.

Gabi aztán nekilátott az általa felépített elméleti konstruk-
ció megvalósításához.

Diplomamunkájában arra törekedett, hogy összekapcsolja
azokat a dolgokat, ami õ maga.

Szeret fõzni, így önként adódott az ötlet, hogy valami
olyan használati tárgyat alkosson, aminek köze van a konyha
világához.

Szereti az irodalmat, ezért nekiállt olyan mondatok után
kutatni könyveiben, amelyek kapcsolódnak a kulinaritáshoz,
és amelyek kifejezik az õ saját gondolatait és érzéseit is. 

A technikához pedig ihletet a Néprajzi Múzeum azon tár-
lóiból merített, melyek a régi paraszti világ használati tárgyait,
konyhai textíliáit mutatta be.

A kép tehát összeállt, indulhatott a munka.
Megszülettek az irodalmi idézetekkel megspékelt konyha-

ruhák, alátétek, abroszok és futók, az igényes háziasszonyok
nagy örömére. A len és pamut alapanyagú termékek kis széri-
ás gyártása hazai üzemben történik.

KONYHARUHÁK
IRODALMI 
IDÉZETEKKEL

http://www.facebook.com/kosagabi.textiles
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18 szubjektív

MMaaggoonnyy  ZZoollttáánn  ééss  MMaaggoonnyy  PPéétteerr
Empír Enteriõr

Néhány hete, talán az elsõ idei tavasziasabb napon bemutatót tartottunk
a kecskeméti Empír Enteriõrben. Az apropó a holland PTMD legújabb
kollekciójának prezentációja volt, az alkalom azonban mindenképpen
túlmutatott önmagán. 

Már régóta szerettük volna a magunk számára is megfogalmazni azt a
fajta üzletpolitikát, és annak lényegét, ami ebben a mostani társasági ese-
ményben is tetten érhetõ volt.

Hosszú ideje tapasztaljuk, hogy üzleti partnereket direkt módon ma
már nem igen lehet szerezni, a „gyere be a boltba és vásárolj” mentalitás
ma már nem mûködik, ezek az idõk sajnos, vagy lehet, hogy inkább sze-
rencsére, de elmúltak.

Néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni azt, hogy mire is tö-
rekszünk üzletvitelünkben, és hogy ezeket a törekvéseket miért is gondol-
juk célravezetõnek.

Néhány évvel ezelõtt rövid üzleti látogatást tettünk Hollandiában, az
egyik partnerünknél. Hazafelé tartottunk épp, amikor a kisváros egyik lak-
berendezõ stúdiója elõtt hatalmas életre lettünk figyelmesek. Hófehérbe
öltözött emberek pezsgõztek felszabadultan. Mint késõbb kiderült a bolt
új kollekcióját mutatta be, de ezt egybekötötte a télköszöntõvel, sõt a
hangsúlyt is erre helyezte.

Már akkor elhatároztuk, ilyet mi is rendezünk partnereinknek. A kecs-
keméti Empír felépültével a tervet valóra is váltottuk, a „fehér éjszakán”
aki akart, ihatott forralt bort, de akinek arra szottyant kedve, majszolha-
tott egy kis sült gesztenyét. Nem volt kötelezõ program, fõleg nem kellett
semmit megrendelni, vásárolni, az egyedüli „elõírás” a kötelezõ jókedv
volt.

Alkalmat kell teremteni, alkalmat arra, hogy megismerjenek minket (és
természetesen a kínálatunkat), és ezekbõl az alkalmakból aztán sok min-
den kibomolhat, lehet belõle akár megrendelés, vagy vásárlás is, de lehet,
hogy csak egy jó ismeretség alakul ki. Mindenesetre ez utóbbit se bánjuk,
sõt, örüljünk neki! Arra még sok mindent lehet a késõbbiekben építeni.

Amikor kialakítottuk az Empír Enteriõr belsõ terét már eleve azzal szá-
moltunk, hogy ez a hely valamifajta galériaként is funkcionálhat a jövõ-
ben. Egy volt ügyfelünk, aki korábban galériásként dolgozott azonnal föl

is ajánlotta, hogy szívesen megszervezne néhány kiállítást a kecskeméti
stúdiónkban. Mi azonnal rábólintottunk az elképzelésre.

Sokan ismerték meg így, galéria látogatóként olyanok is a kínálatun-
kat, akik egy lakberendezõi bemutatóra amúgy nem jöttek volna el. Va-
gyis, újabb kapcsolatok alakultak, újabb reménybeli üzletfelek bizalmát
tudtuk elnyerni.

Hamarosan indul a lakásétterem programunk, a gasztronómia és a ku-
lináris örömök megszállottjai fogyaszthatnak el nálunk, az Empírben egy
finom vacsorát, érezhetik jól magukat egy pohár bor mellett. És persze
körbe is nézhetnek, bár ez sem kötelezõ.

Teremtsünk minél több alkalmat kötetlen jellegû találkozásokra, szer-
vezzünk eseményeket, mert csak így bõvülhet érdemben az a bizalmi kör,
amire aztán a késõbbiekben üzletileg is építhetünk majd.

Alkalmat kell teremteni

„Az egyedüli »elõírás« a kötelezõ jókedv”
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info@sasatex.net
www.sasatex.net

Tel.: 06 1 250 0604 
Fax: 06 1 430 0429

FÜGGÖNY DEKOR BÚTORSZÖVET TAPÉTA PASZOMÁNY

Már tapinthatók az új, 2013-as kollekciók
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