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A szegedi Barát Papír Kft. a KéK Cégcsoport stratégiai partnereként író- és irodaszert, illetve

számítástechnikai eszközöket biztosít a tagok részére.
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KéK Körkép: A Barát Papír jogetődje 1991-ben
kezdte meg a működését, a cég immáron 21éve szol-
gátja ki a váttatkozásokat' Miként emtékszik vissza a
hőskorszakra, a vállatkozás indutására?

Kovács Zoltán: A vélet lennek kösz önhetően kerÜ[-
tem ebbe az  Üz le tágba l igazábó t  a  fe leségem meg-
győzőképessége vo[t a legfontosabb hatásJ, így eteinte
megfe[e[ő tapasztalat híján nem voltak, nem is [ehet-
tek komoly Üzlet i  terveink Ibár az fő iskotai do[gozato-
kat  és a  d ip lomamunkámat  papír ra  í r tam,  nem h iszem,
hogy ez t iszteletet parancso[ó szakmai múltnak számí-
tana]. Ugyanakkor nagy segítséget jetentett,  hogy egy
régi barátomma[ és munkatársammat indítottuk eI a
vá[[alkozást, akiveI még középiskotába is egyÜtt jár-
tunk ,  h i szen az  Üz le t  b i za[mi  do[oq.

1956. szeptember 3-án sziiIettem 0zdon. A heIyi szakközépisko|ában
érettségiztem erősáramú szakon, az érettségi után a vi||amossági
szakmában he|yezkedtem e| egy országos távvezetékeket üzemel.
tető vá||aIatná|' A szakirányú főisko|át már munka me||ett végeztem
a Kandó Ká|mán Műszaki Főisko|án. Így kerü|tem eI szü|ővárosombó|
Szegedre, aho| azóta is é|ek. Akkoriban épü|t Szegeden egy nagy-
feszü|tségű távvezetékeket üzemeItető a|á||omás, ahová mérnökÖ-
ket kerestek. Mintegy 16 évet doIgoztam a szakmámban, amikor egy
hirteIen öt|ettő| vezéreIve vá||EIkozásba vágtunk:.a privatizáció kö-
vetkeztében sona zártak !e.a papír-írószer tizIetek, s miután úgy vé-
leImeztük, hogy ezekre a termékekre a továbbiakban is Iesz keresIet,
megnyitottuk az első üzIetünket.

Indu láskor  nem i s  lehete t t  más  célunk ,  mint  a  tú[-
é[és, va [am i nt a felvett egzisztencia hiteI visszaf izetése.
E|őször is meg kettett tanuInunk egy te[jesen új szak-
mát, hiszen a mérnöki  munka és a kereskedelem te[-
jesen más vitág, ráadásuI váL[alkozóként kockáztat-
nunk ke[[ett,  nem úgy, mint egy á|.tami cég alkatma-
zottjaként. Amikor az e[ső hiteLt megkaptuk, utótag et-
mondta a bank hitetÜgyintézője, hogy eté9 sajátos pár-
beszéd zajtott te a bírátat során: , ,Ezek a f iúk nem érte-
nek a  kereskede lemhez ,  nem i s  ez  a  szakmájuk '  t őké-
jÜk n incs ,  kapcso[ata ik  s incsenek .  Mégis  ad junk nek ik
hite[t,  mert te[e vannak energiáva[. ' '  Reményelm sze-
r int nem bánták meg ezt a döntést, mivel azóta is ott
vezetjÜk a szám[ánkat, bár a bank cégére az e[mú[t 23
év al 'att háromszor is tecseré[ődött '

KK: Az 1 990-es évek etején az üzleti környezet jóvat
kedvezőbb vott a kis cégek számára, mint manapság.

KZ: Kétségte[en, hogy a pr ivat izáció etején könnyeb-
ben [ehetett növekedni, t öbbek köz ö tt  amiatt,  mert
nem vo[t még ennyi mutt i .  Mi egy hason[ó prof i[[aI ren-
delkező betf ö tdi  cégget versenyeztÜnk, de ez a Verseny
még nem a tőkérőt szó[t,  ugyanis azza| '  a r ivál is sem
rendelkezett '  Miután anyagi erőforrásaink nekÜnk sem
voltak, t öbbtetmunkávaI e[[ensúlyoztuk a hátrányun-



kat. Már ekkor is nyi[vánvatóvá vá[t, mennyire Íontos
szerepet t ö l tenek be a megfeletően képzett, e[hivatott
munkatársak, akik képesek és hajtamosak a köz ös cé[
érdekében rengeteg erőfeszítést és áldozatot vátta[ni '
NétkÜ| 'Ük  nem ju to t t  vo[na idá ig  a  cég,  ső t  tehet ,  hogy
már az első szakaszt sem vészeltÜk volna át. Emiatt is
ragaszkodunk az összeszokott kol lekt ivához, a kipró-
bá[t emberekhez.

KK: Kezdetben kiskereskedetemme[ fogtalkoztak,
majd nagykereskedelmi tevékenységbe kezdtek' és
sorra nyitották országszerte a kirendettsé9eket.

KZ: Az etső időszakban hitetbőtvettÜnk két kiskeres-
kede[mi Üzletet, aztán kéi év múlva megint kettőt,  az
e|.őző bottok hasznábó[ f inanszírozva. A nagykerezés
akkor  indu[ t  be ,  amikor  már  négy Üz le tÜnk műk öd ö t t .
A  cé9Ünk a  k i skerekbő l  nő t te  k i  magát ,  te l jesen te r -
mészetes vott a fejtődés, de eLeinte még nem gondo[-
kodtunk nagykereskedelmi tevékenységben, ez a [e-
hetőség menet közben merÜ[t feL. Em[ékszem, egy-
szer elővettÜk a legelső ö téves Üzlet i  tervÜnket - mert
i tyet is kértek tő| 'ünk a hitetbírátat során -, és e[olvas-
tuk. RendkívÜ[ vicces vo[t. A kezdeti  ábrándokat mára
messze tútszárnyaltuk, de közben az Üz|et i  k örnyezet
rengeteget változott,  és nem fe| 'tétten e[őnyére. Ma-
napság ötéves előrejetzéseket kérnek tőtÜnk, ami sze-
r i  ntem tetjesíthetetten, má rm i nt fe[előssé9 get gondo[-
kodva - amikor ennyire gyorsan változnak a do[gok,
hogy [ehetne garanciát vál .tatni ö t  évre e[őre?

KK: A nagykereskedelmi váttás mégis fontos pitta.
nat lehetett.

KZ: A nagykerezés már egy egészen más vi[ág vott.
Komo[y f i  na nszírozási fe[adatokka t keLtett szem besü [-
nÜnk, megnőtt az árukésztet, új helyre ke[lett k ött öz-
n i ,  [og i sz t i ka i  p robtémákkaI  ke[ le t t  szembesÜ[nÜnk,  s
még hason[ó  dotgok merÜ l tek  fe{ . .  Ehhez  nagyobb in -
gat lan keLlett,  emiatt ismét hitett ket|.ett Íelvenni. Ekkor
kezdett eI a cé9 igazábót nőni: vettÜnk feI embereket,
kaptunk támogatásokat, éS átta|.ában véve igyekeztÜnk
jót fethaszná[ni a támogatási  tehetőségeket.

KK: Amibe a vidéki terjeszkedés is beletartozott.
KZ: Az e| 'ső vidéki lerakatunk Békéscsabán indu[t. Az

ott dolgozó alka[mazottak kerestek meg minket, hogy
nem vennénk-e át a lerakat működtetését, mert be fog
zárni az Üztet, ők pedig munká-r létkül.  maradnak' Me-
rész, de helyes döntés vo[t, azóta is s ikeresen műkö-
A i t ,  ̂ -  ^  t ^ - ^ t , ^ +
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Aztán j ö t t  Budapest és Tatabánya; mindkét helyen
működő cégeket vettÜnk át, munkatársakka[, k iépü|'t
vevőkörre[ '  Utána kezdtÜnk eI importá[ni írószereket,
a már meg[évő vevőkörÜnkre építve.

KK: Az importon tút magyar 9yártók képvisetetét is
ettátják?

KZ: E|őször Kínábót hoztunk be termékeket, majd
szép [assan áttértÜnk a nyugaton ismert, minősé-
gi termékek márkaképviseletére. Ez a vonaI azóta is
az  egy ik  meghatá rozó  SZegmense a  fo rga lmunknak:
o lyan márkákat  s ikerü[ t  megfognunk,  mint  a  német
Brunnen kreatív termékek, az osztrák Jo[[y írószerek,
a szlovák Argus képestapok és f Üzetbokszok, az o|.asz
B[asett i  fÜzetek és Fabriano kartonok, Vagy a [engyeL
Pomak gumis  mappák '  Emet te t t  te rmészetesen ma-
gyar beszá[[ító ink is vannak, á ltatános e[v, hogy közeI
hasonLó ár és minősé9 esetén mindig a magyar gyártó-
kat részesítjÜk előnyben, de sajnos azigazán nagy Író-
szergyártók kÜtf ö tdiek, hazai a[ ig van köztÜk Ía te9je-
[entősebb a pomázi tetephetyű |C0, enné|.Íogva ettá i juk
olyan ismert nemzetköz i  márkák képvisetetét is, mint
az Esselte és a Henke[[]. Ráadásut a hosszú távú, sze-
mélyes kapcsolatok mindig is meghatározóak voltak
az  éle tÜnkben:  nehezen cseré[Ünk ie  egy  szá t tí t ó t ,  még
akkor  i s ,  ha  á tmenet i  gondok merü[nek fe[ .  M ind ig  ar ra
t örekszÜnk, hogy hosszú távú, stabit beszá|.tító partne-
reink legyenek.

Mind ig  vannak a  p iacon o lcsó  á ruk  és mé9 o lcsób .
bak ,  de  már  megtanut tuk ,  hogy kétes  minőségű ter -
mékekre, folyamatosan változó beszá|.tító i  k örre nem
[ehet és nem is szabad hosszú távon éoíteni.  ldővet a
választékunk a fe[ső középkategór ia fe[é totódott et,
mert a minőséget csak így lehet garantá[ni,  és a vevő-
ink  i s  ez t  a  szegmenst  keres ik .

KK: Fe[merütt a saját márkás termékek 9yártásá-
nak tehetősé9e?

KZl. Az Off ice 21 név a saját termékeket takarja, te-
hát nem csupán felmerÜ[t ez az ö t[et, hanem megva[ó-
sításra is kerÜ[t. Ebbe a brandbe belevettÜk az összes
a[apvető irodaszert és írószert [Íénymásotópapí1 irat-
rendezők, gyorsÍűzők, tépőt ömbök, [epore[[ók, et iket-
tek stb.). .Az Off ice 21 termékei folyamatosan rende[ke-
zésre á[|.nak, és garantá[juk a kompromisszumok né[-
kÜl. i  minőséget, i[ letve a [ehető l 'egjobb ár-érték arányt.
Ennek kösz önhető, hogy ez a termékcsa[ád meg[ehe-
tősen népszerűvé vátt,  a kata[ógusunkban jetenteg kö-
ze t  5000 kÜt önb ö ző  te rmék ta[á lható  meo.



A termékská[át természetesen folyamatosan fej-
tesz t jÜk ,  pétdáut  hamarosan induI  a  naptá rszezon,
amire számos Újdonsá9gat készütünk, hogy az Ügyfel.e-
ink a korábbinát is nagyobb katatógusbó[ választhassa-
nak .  Je len leg  mintegy 21 000 c ikkszámot  ta r tunk ny i [ -
ván a négy telephelyen, miközben a gyártók és a be-
száttítók száma meghatadja az 500-at.

KK: A váttatkozás saját erőből, kütső befektetők be-
vonása nélküt fejtődött. Ez mindenképpen küzdelme-
sebb út, ugyanakkor sikerütt biztosítani a pénzügyi
függettenséget, megőrizni a tutajdonosi struktúrát és
teljes kontrollt gyakorolni a cé9 fetett.

KZ: CégÜnk a kezdetektőt csatádi vá[[alkozásként in-
dut t ,  és az  i s  marad.  A  cégnét dotgoz ik  a  [ányom és a
f iam is, ők már a második generáció. A bevétett te[jes
egészében visszaforgattuk és visszaforgatjuk a cé9be,
mert ott van a [egjobb helyen, így hozza a [egt öbb hasz-
not, a magánvagyonunk nem gyarapodott oly mérték-
ben,  mint  ahogy a  cég nő t t .

KKl A hagyományos kereskedelem mellett az online
kereskedelemme[ is régóta fog[atkoznak' Mityen vát-
tozásokat hozott az internetes kereskedetem beindí-
tása a cé9 étetében?

KZ: Ugy tátjuk, hogy a papíratapú kata[ó9ust egyre
inkább Íetvátt ja a webáruház, a forgalom folyamatosan
az on[ine fetÜtet fe[é csoportosu[át. Ez tel jesen érthető
is a vásártók részérő|, hiszen a webáruház naprakész
fetÜtet, ott vannak rajta a napi akciók, az újdonságok.
Mindenki a saját egyedi árait  tát ja, és négy tetephely
késztetébőt tud vá[ogatni,  rende[ni.  Ez tényteg 24 órás
szol 'gáttatás, het i  hét napon; már csak emiatt is nehéz
volna off l ine módon versenyezni a webáruházza|. '

KK:20tO.ben tértek át egy komplex e-kereskedel-
mi rendszer alkalmazására. Bemutatná ezt a rend.
szert' i[letve a rendszer áttat etérhető üzteti etőnyö.
ket?

KZ: Ugyancsak pátyázat i  támogatással vezet iÜk be
az integrá[t vát l .att irányítási  rendszert.

Az álta[unk alkalmazott Octopus számlázóprogram
igen etterjedt a hazai nagykereskedők köz ö tt .  A tetep-

helyeink és a beszál lító ink köz ö tt i  kommunikáció ma
már e[képze[hetet len lenne a rendszer nétküt. Ezt tud-
tuk még bővíteni a vonatkódrendszer és a raktárakban
kiatakított potckód és hetykódok bevezetésévet. Min-
denbőt tátjuk a fogyást, a forgási sebességet, a fedeze-
teket, a fÜggőben tévő téteteket, az elmaradásokat stb.

KK: A váttatkozás hontapja több nyelven is etérhe-
tő. Ez arra enged következtetni, hogy a cé9 a környe-
ző országok piacán is aktív, nemzetközi forgatmazó.
ként tevékenykedik.

KZ: A vevőink a[apvetően a kis- és középvátta| 'atok,
közületek, kiskereskedők és viszontetadók. Vannak
Ügyfeteink Romániábót, de értékesítettÜnk már szerb
és szlovák partnerek feté is.

KK: Hogy kerütt kapcsolatba a váttatkozás a KéK
Cégcsoporttat?

KZ: Nagyon régi partnerÜnk volt Kgvács Levente a
Providencia Biztosítótót,  édesanyját is ismertÜk annak
idején, és szívesen dolgoztunk együtt '  Ez egy nagyon
régi  kapcso[at ,  amiveImind ig  i s  meg vo[ tunk e[égedve,
mi pedig nem szívesen tépÜnk ki a jót működő Üzlet i  és
mu nkakapcsotatokbót.

Számunkra a legfontosabb szotgáttatás a M0L-
kártya, de ha lete[ ik a je[enleg hatályos kötelezettsé-
gÜnk, akkor megvizsgál juk a telefont is.  A M0L régi
partnerÜnk Imár a be|.épés etőtt is ott vo[tunk, és ott
is maradtunk), de í9y, hogy a KéK Cégcsoport köt ö t te a
szerződést, t öbb tett a kedvezmény' Tehát úgyjutottunk
etőnyökhöz, hogy nem is keltett váltani.

KKl A Barát Papír a KéK Cégcsoport stratégiai part-
nere az irodaszer-üztetágban. Miként jött tétre ez a
megáttapodás' és milyen kötcsönös etőnyökket jár?

K7: Azt tudjuk fetajántani a tagoknak, amiben jók va-
gyun k: írószereket, i rodai pa pírokat, háztartási  papíro-
kat, iratrendezési eszközöket és í9y tovább. Ehhez ren-
delkezÜnk a megfelelő árukészlettel ,  szakembergár-
dávat, saját tetephetyekke[, webes és telefonos szo|"-
gá [tatássa[.

Webáruházbót t ö rténő rendelés esetén akár 24 őrás
kiszáttítást is vá[[a[unk. A tetephetyeinken túrajáratos
kiszáttításokat végzünk, erre megvan a megfetető gép-
járműparkunk. Ez azérI fontos, mert ezzel olyan ter-
mékeket is k i  tudunk szá[[ítani,  amelyek tú[méretesek,
vagy eset leg veszélyes árunak minősülnek, és a cso-
magkÜtdő szotgálatok emiatt nem váttatják. Ugyan-
akkor saját k iszáttítás esetén nincs szál[ítási  k ö| ' tség
10 000 for intos rende[és felett '

A Kék Cégcsoport tagjai amúgy is kedvezményes
áron vásárolnak, a kiemelt termékeket pedig a központ
áttat tea| 'kudott egyedi árakon kapják. A f izetési határ-
idő  á t ta tában 30 nap;  ehhez  szerződést  ket t  k ö tnÜnk az
Ügyfét| 'et, de ú9y gondolom, hogy mindenképpen ető-
nyös ez a megáttapodás.


