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Hogyan kezdjünk hozzá?
Alap kérdés: Miért akarunk külpiacra lépni?

Önértékelés:
Erősségeink gyengeségeink
Személyi feltételek,  tárgyalóképesség az adott kultúra ismerete
Tárgyi feltételek
Nagyságrendi kapacitás váltásra képesség !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beszállitók tesztelése
Külkereskedelmi ismeretek
Logisztikai ismeretek
Piacra lépés finanszírozása
Növekedés finanszirozás
Jogi háttér

Felkészülési fázis

Erős belső piaci szereplő növekedése
Olyan termék vagy szolgáltatás amelynek külhonban van az igazi piaca
Imázs növelés 
stb



Szerezzünk minél több és minél hitelesebb 
Információt

Exportakadémia 
normál és haladó Magyar Nemzeti Kereskedőház

Kiállításokon való részvétel ( 3 másodperces szabály)

Sajtó figyelés
Az adott desztinációban lévő Kereskedőháztól
KGA –tól információkérés 
kérés(http://businesshungary.gov.hu/kulgazdasagi-attasek)

Felkészülési fázis



Hong Kong: 3 másodperces szabály

kiemelkedés és hitelesség



Legyen Story-nk  Kínában 8 -as a 
szerencse szám

Érdemes figyelni a 
számmisztikában rejlő
lehetőségekre és a story-
ban felhasználni.
A Primus ásványvíz 452 m-
es kútját 2012 évben 8. hó
8.-án, 8 óra, 8 perckor 
kezdtük fúrni. Utóbb derült 
ki hogy a 31°C hőmérséklet 
88° FAHRENHEIT-nak felelt 
meg.

kiemelkedés és hitelesség



Legyen az adott célpiacon 
használatos aplikációnk 

Névjegycsere digitálisan:  
Kínában a Messenger 
vagy a Whatsapp illetve 
Facebook helyett 
WeChat kommunikációs 
app a használatos. 

Üzleti kommunikációra is 
elfogadott

Szerződéskötésre használjuk a 
gyományos formulát!

kiemelkedés és hitelesség



Kapcsolódjunk a játékokhoz, kreáljunk nyereményeket a 
célpiacon vállaljunk előadásokat

Üzleti vacsorákon könnyen 
ismertté tudjuk tenni 
termékünket egy játékos 
felajánláson keresztül.

Tartsunk előadásokat a célpiacon 
az ő szájuk íze szerint. 
Fürkésszük ki ,hogyan 
nyerhetjük el figyelmüket!

kiemelkedés és hitelesség



Használjuk ki a média jelenlétét 

Tudjuk meg mire „ugrik” a média

kiemelkedés és hitelesség



Ne feledkezzünk meg azokról, akik „hivatalból” segítik 
munkánkat

!



Export menete a gyakorlatban
Lépések

Árajánlat
Célországban Partner kiválasztás a legnehezebb feladat

Logisztikai Partner kiválasztás
Alku árak és feltételek
Termék,és vagy gyártóhely regisztrálás
Pénzügyi konstrukciók,finanszírozás,
Szerződés megkötése
Minta szállítmány
Megrendelések
Gyártás
Csomagolás és címkézés
Export vámkezelés

Éles fázis



Export a gyakorlatban
legfontosabb és legnehezebb pont az 

ár/feltételek meghatározása

De vajon mindenre gondoltunk-e ?

Éles fázis



Export többletköltségek a Primus ásványvíz esetén konkrét 
ügylet kapcsán

Összesen  HuF
321110

db
Egység ár

raklap egyedi hőkezelt 31 2650
82150

Fóliatöbblet (4 szeres ) 3 31200
93600

fő állatorvosi bizonyítvány 1 13500
13500

származási bizonyítvány 1 17360
17360

Nébih angol nyelvű 1 8500
8500

konténer térlezárás 1 15000
15000

dokumentum postázás 1 21000
21000

súlytöbblet 6 magas 1 45000
45000

Hiteles mérlegelés 1 10000
10000

export vámkezelés 1 15000
15000

Éles fázis



A 2016 Ningbo-i  kiállítás izgalmai

Tanulságok

Meglepetés:   a Hajós társaság  jobb 
üzletnek találta az eredeti Szuez helyett, 
Dél Afrikát  megkerülve mint egy 2 hét 
késéssel célba juttatni a küldeményt.

Még 1 nap a kiállítás kezdetéig  és a Hanjin 
Chonking még ki sem kötött.



A 2016 Ningbo-i a kiállítás

Tanulságok

• Ha nem akarjuk a 
véletlenre bízni

• Indulás előtt 2 órával 
megjön az engedély: 
felvihető 17 db 20 kg-
os csomag a 
repülőgépre



A 2016 Ningbo-i a kiállítás tanulságai

Tanulságok

Öröm:   a kiállítás 2. napjára végre 
megérkezik a küldemény
Meglepetés: 200 USD vámbiztosíték 
fizetendő ellenkező esetben 
megsemmisítésre kerül a kiállítási anyag. 
Fizetés Cash-ben mert ünnep van

Soha ne hagyjuk árunkat a vámraktárban, 
mert  ott „tarthatják megsemmisítésre, ”
Persze nincs vámbiztosíték visszafizetés   



A 2017 Shanghai  Primus center nem várt eseményei

Tanulságok

Váratlan esemény:   a leinformált 
impotőr a gyors haszon reményében 
pénzé teszi a megnyitóra szánt vizet, 
gondoskodni kellett a „visszaszerzésről”

Éjfél körül, a megnyitó előtt néhány órával 
a „visszaszerzett” vizekből elkészül a 
bemutatóterem díszlete.



A 2017 Shanghai  Primus center a végére minden kialakult

Tanulságok

Köszöntő beszédek, Primus center megnyító díszvacsora, szerződés aláírás



Ne felejtsünk részletes tárolási utasítást mellékelni, még ha 
banálisnak tűnik is különben……

Tanulságok



Exportőri felelősség 

Sehol sem tanítják( nagy baj)

Ha tökéletesen teszed dolgod talán elismernek

Ha hibázol alaposan megnehezíted társaid sorsát 

Örök igazság



Csak tiszta forrásból

Köszönöm a figyelmet:

Regőczi László

Bonaventura Gold Kft.
Üzem: 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 
078/15

Mobil: +36 20 974 5775
water@1primus.com
www.1primus.com


