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A Vajda Papír története
1999

� Vajda Papír Kft. megalapítása
2008

� Új telephely zöldmezős beruházással  
� Új konvertálósor

2010
� Új konvertálósor

2011
� Igazgatóság és középvezetői struktúra kialakítása
� Értékesítési csapat felállítása
� Vállalati vízió megalkotása
� Ooops! brand bevezetése

2012
� Automata szalvétagép

2013
� Lengyelországi értékesítési iroda
� Vajda-Papir Scandinavia AS
� Finn értékesítési iroda



A Vajda Papír története
2013

� Drammeni (Norvégia) gyártóüzem
vásárlása

2014
� 15 éves a vállalat
� Új automata papírzsebkendő-gyártó
és -csomagoló gépsor (egyedi fejlesztés)
� 1,8 milliárd forint értékű kapacitásbővítő

beruházás Magyarországon
� 1,3 milliárd forint értékű beruházás 

Norvégiában
� A készárugyártó kapacitás 15%-kal, 

évi 120 ezer tonnára emelkedik 
2014 végére

� Csoportszinten 500 alkalmazott



A Vajda Papír Csoport ma

• 110.000 tonna 
konvertálókapacitás

• 20.000 tonna 
papírgyártó kapacitás

• 20 országba exportál
• Több mint 70 vevő

� Brand
� Saját márka
� Bérgyártás

• Magyarország 
legnagyobb gyártója

• ISO 9001, ISO 14001 
• HACCP, FSC
• Nordic Ecolabel 



Indulás  – A családi vállalkozás

• Piac
• Versenytársak
• Tapasztalat
• Kapcsolatok
• Értékesítési csatornák

• Finanszírozás
• Bizalom
• Tulajdonosok
• Családtagok
• Ismerősök
• Egyszerű szervezet
• Informális vezetés
• Rugalmasság, gyors alkalmazkodás
• Limitált piaci erő, sebezhetőség 



Merre tovább?  – Vezető hazai szereplő I. 

Aratás, avagy beindítjuk a rakétákat?

Mit akarunk, és ehhez mit kell tennünk?
•Szakmai támogatás megszerzése, tanácsadók
•Szervezetfejlesztés
•Vállalatirányítási kultúra megváltoztatása
•Delegálás
•Szabályozottság kialakítása
•Tervezés, kontrolling
•IT-beruházások
•Értékesítési csatornák fejlesztése
•Regionális nyitás
•Tanuljunk a versenytársaktól és a piaci szereplőktől!

Nincs recept  – Minden történet egyedi!



Állítsuk talpára Hegelt!  – Vezető hazai szereplő II. 

Termelés

Értékesítés

Logisztika

Termelés

Logisztika

Érté-
kesítés



Merjünk nagyot álmodni!  – A regionális multi I. 

Tőkefelhalmozás

Szervezetfejlesztés

Piaci kapcsolatok

Vízió



Merjünk nagyot álmodni! – A regionális multi II. 

Nemzetközi 
sztenderdek

Banki 
kapcsolatok

Finanszírozási 
kérdések

Integrált 
vállalat-
irányítási 
rendszer

Kulturális 
különbségek 
kezelése,
kihasználása

Hatékonyság 
növelése

Centralizálás 

Régióban 
gondolkozás

Régiószintű
kapcsolatok 

Munkatársak 
fejlesztése 
(nyelvtudás, 
kultúra)



A jelen kihívásai

Multinacionális versenytársak Versenyhátrányok 

vs.  Kormányzati támogatás (?)

Magyar vállalkozás   Középvállalati szint meghaladása

Finanszírozás átalakítása Gyors fejlődés – Mérleg állapota

Magyarországi forráshelyzet

Alkalmazottak  számának növelése Képzett munkaerő hiánya

Kormányzati támogatás Központi régió

Értékesítési lehetőségek Multinacionális láncok 

er fölénye



Jövőkép – Lehetőségek 

� A tevékenységi kör bővítése az alappapírgyártással – iparági folyamat teljes 
vertikuma a cégen belül

� Növekvő exportpiaci lehetőségek

� Emelkedő versenyképesség a nemzetközi piacokon

� A regionális multi szerepkör további erősítése



A siker titka 

� Hit, elkötelezettség 

� Családi vállalkozás, munkatársi kapcsolatok és a modern vállalatszervezés 

egyesítése

� Ne féljünk mindig tanulni! (tanácsadók, szakértők)

� Nyereség visszaforgatása 

� Erőforrások fejlesztésének megtervezése a célok szem előtt tartásával

� Előretekintés, stratégiai célok, vízió megfogalmazása

� Merjünk nagyot álmodni!

� Soha ne legyünk elégedettek magunkkal: fejlesszünk és fejlődjünk!


