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hogy a 30–50 íróasztal feletti cégek, il-
letve nagy állami intézmények. Referen-
ciáink közül egy párat említenék: az Or-
szággyûlés Irodaháza, a Fõpolgármes-
teri Hivatal, a Fõvárosi Vízmûvek, a
Szent István Egyetem, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, a Semmelweis
Egyetem, a Budapesti Mûszaki Egyetem,
az IBM, az Axel Springer Kiadó cégcso-
port, Porshe-Inter Auto csoport... 
– ...és miért érdemes Önöket 
választani?  
– Az irodaellátásban a legnagyobb ter-
mékválasztékot, a legnagyobb termék
portfoliót biztosítjuk. A másik erõssé-
günk személyes kapcsolataink partnere-
inkkel. Ennek a kettõnek az ötvözete egy
unikum, partnereinknek ezzel tudunk
ma a legtöbbet nyújtani. Mivel vevõink-
kel személyes kapcsolatot alakítunk ki, a
rezdüléseiket, a legkülönlegesebb igé-
nyeiket is képesek vagyunk nagyon
gyorsan és racionálisan kezelni. Partne-
reink a gazdálkodásukban részben
pénzben mérik a sikereiket, ezért olyan
egyedi ellátási struktúrát dolgozunk ki
számukra, ami 10–30 %-os megtakarí-
tást eredményez a beszerzéseiknél. Eze-
ken kívül a kiszámíthatóság és a meg-
bízhatóság a fõ erényeink. Azt gondo-
lom, igazi értelmet tudunk adni ennek a
fogalomnak, partnereink nyugodtan
foglalkozhatnak mással, mert a megál-
lapodott elemek minden egyes részét,
hitelesen biztosítani tudjuk a számukra.
De nem csak kereskedelmi kapcsolatról
van szó, hanem hátteret is biztosítunk,
amely úgy mûködik, mint saját munka-
társaik. Az üzleten túli tevékenységben is
igyekszünk hitelesek lenni partnereink
számára.
– Ahhoz, hogy mindezt megvalósítsák,
az Önök munkatársainak is hasonlóan

kell gondolkodniuk...
– Mivel aránylag kicsi
létszámmal dolgo-
zunk, ez a struktúra
még magában hor-
dozza annak a lehe-
tõségét, hogy dönté-
seink nagy részét kö-
zösen érleljük ki, kö-
zösen hozzuk meg.
Bár sok helyrõl jöt-

tünk, sokfélék vagyunk
korban is, szakmai elõ-
életben is, de a közös
vektor a csapatban
gondolkozás és az,
hogy értékeljük a má-
sik munkáját, elképze-
léseit. Az a cég ars po-
étikája, hogy a keres-
kedelmi tevékenysé-
günkben a szorgalom-
nak és a jó értelemben
vett alá-

zatnak kell a vevõk felé
megjelenni. Az elfogadás,
befogadás érvényesül a
szakmai, munkatársi kap-
csolatainkban is. Olyan va-
gyunk, mint egy kis család.
A legfontosabbat, az em-
beri értékeket próbáljuk
megõrizni, megosztjuk
egymással sikereinket,
problémáinkat. 
– Mi mindent lehet Önöktõl
rendelni? Melyek a fõbb
termékcsoportjaik?
– Negyvenezer termékkel foglalkozunk.
Ez négy nagy termékkörre, divízióra
osztható.  
Az elsõ egy klasszikus terület, a papír,
írószer, irodaszer. A másik a számítás-
technikai kellékek, patronok és periféri-
ák. A harmadik a nyomdaipar. A ne-
gyedik a legjobban fejlõdõ tevé-
kenységünk, ami a létesítmény
üzemeltetéshez tartozó termékek,
ide tartozik az élelmiszer, a ve-
gyiáru, különbözõ konyhai gépek,
berendezések. Ma már az irodael-
látás egészébe beletartozik az ás-
ványvíz, a kávé, mert egyfajta hát-
teret tud mûködtetni. 
– Úgy hallottam „Zöld Iroda Prog-
ram”-ot indítottak. Ez mit jelent? 
– Tudjuk, hogy mérhetetlen meny-
nyiségû termék mûanyagalapú,
vagy valamilyen olajszármazékból
készül, ezért tudatosan keressük
azokat a beszállítókat, ahol kör-
nyezettudatos termékfejlesztéssel
és gyártással foglalkoznak. A
partnereinkkel pedig folyamatosan
konzultálunk arról, hogy mi az, ami
ezen a területen érdemben felvállalha-
tó. Bár jelenleg drágább egy környezet-
barát termék, de próbálunk olyan
megoldásokat felkutatni és ajánlani
számukra, ahol az ár/érték tolerálható,
a gazdálkodás nem kerül plusz pénz-
be. Például az írószerek szinte kizáró-
lag mûanyagból készülnek és kidobá-
suk után, hosszú ideig terhelik a kör-
nyezetet. Ezek helyett olyan egy év alatt
lebomló környezetbarát tollakat, vagy
adott esetben papírtesttel készült tolla-
kat ajánlunk, amelyek teljes egészében

lebomlanak. A papírnál az újra feldol-
gozott papírt ajánlunk. Ma már vannak
klórmentes, környezetbarát technológi-
ával elõállított cellulózból készült papí-
rok, melyeknek az ára már versenyké-
pes a hagyományos papírokéval.
Azt látjuk, hogy az európai papírgyárak
egyre inkább az élharcosai lesznek en-
nek a klórmentes fehérítési technológi-
ának és nagyon tudatos erdõgazdálko-
dást is folytatnak. Minden magára va-
lamit is adó papírgyár egy-két száza-

lékkal több erdõtelepítést végez, mint
amennyit kitermel.
– Önök megkapták a „Logisztikai Kivá-
lósági Díjat“. Bemutatná mit értékelt a
bíráló bizottság? 
– Tizenhét év óta a Magyar Logisztikai,
Beszerzési és Készletezési Társaság

(MLBKT) szerve-
zésében folyik
ennek a díjnak
az odaítélése.
Mi vagyunk az
elsõ magyar kis-
vállalkozás, aki-
nek egy ilyen
fajta elismerés-
ben volt része,
amit rendkívül
nagyra értéke-
lünk. Ez a pályá-
zat arról szólt,
hogy a megren-
deléstõl a szállí-
táson keresztül,
a vevõ asztaláig

történõ áruellátási láncot racionálisan
szervezzük, ezzel sok mellékterméket,
papírmunkát, egyéb energiát felhaszná-
ló technológiát kapcsolunk ki. Egyfajta
elektronikus adattovábbítást, kommuni-
kációt használva teljesen egyedi formá-
ciót hoztunk létre az igények kezelésére.
Minden olyan anyagot, ami bekerül a
raktárunkba, felhasználunk a termékek
továbbítására és nagyon tudatos kör-
nyezettechnológiát, csomagolás techno-
lógiát hajtunk végre.  
– Jövõképük, terveik? Merre tovább?
– Az elkezdett úton szeretnénk tovább
haladni. Felvállalható, képviselhetõ és
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– Bemutatná a céget, mikor alakultak,
hogyan fejlõdtek? 
– Kerek évfordulót ünneplünk, idén
tízévesek lettünk. 2000-ben alakult a
cég. Az indulásnál az volt a célunk,
hogy valami értéket, specialitást hoz-
zunk létre az irodaellátás területén, ami
különbözik a klasszikus papír-írószer
kiskereskedelemtõl, illetve a nagykeres-
kedelemtõl. Azt láttuk, hogy a vállalatok
és az intézmények – akár állami, akár
versenypiaci környezetben – nagyon ra-
cionálisan fognak gondolkodni az elkö-
vetkezõ idõszakban, sok mindent át-
szerveznek, így a központi raktárakat,
az anyagbeszerzéseket. Munkatársaink
mind a versenypiaci szektor vezetõ cé-
geinél dolgoztak korábban, így komoly
tudással, know-how-val felvértezve, ve-
lük együtt próbáltuk az új rendszert ki-
alakítani. A terméklistát nem mi hatá-
rozzuk meg, hanem a partnerek igénye-
ire válaszolva igyekszünk szolgáltatni.  

– Ma hányan dolgoznak a cégnél és kik
a tulajdonosok? 
– Huszonkettõ a létszám, jelenleg még
éppen a határán vagyunk a kis- és kö-
zépvállalkozásnak. 
A megalakulástól kezdve, ketten va-
gyunk tulajdonosok a kollégámmal,
Szabó Norberttel. Nincs köztünk rokoni
kapcsolat, de a vállalkozás jól prospe-
rált abból, hogy a szakmai közeg a név-
azonosság alapján családi vállalkozás-
ként azonosított minket. 

– A gazdasági válság Önöket hogyan
érintette? 
– Tavaly az évindító értekezleten azt
mondtuk a munkatársaknak, hogy nem
tudjuk, mit hoz a jövõ, de abban bizto-
sak lehetnek, hogy stabilan számítunk
mindenkire. Így vágtunk neki az évnek
és lehet, hogy ennek hatására, a legna-
gyobb fejlõdését produkálta az I-Com
Kft. Több, mint 22 %-kal nõtt a forgal-
munk, sõt új munkahelyeket is létrehoz-
tunk és a munkaerõ területén 20–25 %
volt a fejlesztésünk. A tavalyi árbevéte-
lünk majdnem elérte az egymilliárd fo-
rintot. 
– Ön szerint, mivel érték ezt el? 
– Amikor elkezdtük a vállalkozást, azt
mondtuk, ezen a területen legyünk mi a
legprofibbak, tanuljunk a multinacioná-
lis cégektõl. A multiktól is jöttünk. Hoz-
tunk tudást, tempót és technikát. De
nem felejtettük el, hogy nem az ember
van a munkáért, hanem a munka az
emberért! Ezzel a küldetéstudattal épí-
tettük a céget. Az ember, mint a legfon-
tosabb tényezõ, kiemelt módon volt je-
len a cégépítkezésünkben és ez stabil
alapokat teremtett ahhoz, hogy a válsá-
gos idõszak számunkra sikertörténet le-
gyen. 
– Milyen vevõkörre specializálódtak?
– A legnagyobb vevõkörre. Elsõsorban
közbeszerzési eljárásokra, nagy pályá-
zatokra, kiemelt projektekre pályázunk,
így a meghirdetõ maga specifikálja az
igényét. A pályázat kiírói mindig céltu-
datosan törekednek arra, hogy a be-
szerzéseiket racionalizálják, a legna-
gyobb súllyal az ár szerepel, de a szol-
gáltatás egészét is értékelik. Ez egy kõ-
kemény verseny. Az ár/érték arány
megfelelõ harmóniáját kell eltalálni a
pályázok elnyeréséhez. A célpiac a ma-
gyar vállalkozói rétegbõl mindössze
3–4000 cégbõl áll. A legnagyobb meg-
rendelõink a versenypiac vezetõ cégei.
A piacunkat úgy szoktuk meghatározni,

I -COM KFT.

SIKERTÖRTÉNET
A GAZDASÁGI VÁLSÁG IDEJÉN...

KÖZÉLETI KRÓNIKA

A 100%-ban magyar tulajdonú kisvállalkozás ügyvezetõ igazgatójával,
Szabó Zsolttal a Parlamentben a Magyar Innováció Nagydíj átadásán
találkoztam. Mikor megkérdeztem, mit is jelent az I-COM, azt a vá-
laszt kaptam, hogy irodakommunikáció, mellyel azt üzenik a külvilág-
nak, hogy nem csak kereskedõk, hanem tartós, partneri kapcsolatot
igyekeznek kialakítani vevõikkel, testre szabott szolgáltatások biztosí-
tásával. A cég tevékenysége felöleli a papíráru, írószer, irodaszer, 
irodatechnika, számítástechnikai kellékek, vizuáltechnikai eszközök,
nyomtatványok értékesítésének teljes körét, azaz közel 40 ezer termé-
ket, valamint a kapcsolódó szolgáltatások biztosítását. 



a munkatár-
saink számá-
ra jövõt, eg-
z i s z tenc iá t ,
megélhetést,
sõt azt mon-
danám, egy-
fajta boldog-
ságot is jelen-
tõ környezetet
szeretnénk te-
remteni. Hi-
szen a vállal-

kozásnak az a motorja, ha a munka-
vállalók perspektívát látnak a cégben.
Szeretnénk újabb jelentõs partnereket
megnyerni, óriási lehetõségek vannak
még a piacon. Bízunk abban, hogy a
központosított közbeszerzések mai
rendszere változik, ami több lehetõsé-
get biztosít majd a hasonló jellegû ma-
gyar vállalkozásoknak. A szolgáltatá-
sainkban és a kapcsolatainkban is sze-
retnénk egyre nagyobb értéket létre-
hozni. A folyamatos verseny arra kény-
szerít – és mi ezt boldogan tesszük –,
hogy a megfogalmazódott kihívásokra
jó válaszokat adjunk. Külön-külön min-
den egyes partnerünknek és összessé-
gében is. 

– Cégvezetõként mi a legfontosabb
célja? 
– Lehet, furcsán hangzik, de a kollé-
gámmal úgy fogalmaztuk meg, hogy a
közjó szolgálata. Ami arról szól, hogyan
tudunk piacképesebbek, jobbak lenni.
Szeretnénk a jövõ magyar gazdaságá-
nak a megteremtésében részt vállalni.  
– Hogyan lett vállalkozó? 
– Az eredeti végzettségem pe-
dagógus, tanító és népmûvelõ
voltam. Mivel a feleségemet a
fõiskolán ismertem meg, a
megélhetés miatt hamar pá-
lyaelhagyó lettem. A kereske-
delem vonzott, végigjártam a
klasszikus ranglétrát. Üzletkö-
tõként kezdtem, azután egy
nagyvállalat kereskedelmi
igazgatója lettem. Majd a je-
lenlegi társammal megfogal-
maztuk, hogy egy olyan vállalkozást
hozzunk létre, ami speciális területet lát
el. Az irodaellátásban ezt a szellemisé-
get valósítjuk meg.
– Egy vállalkozónak mindig kevés
az ideje, de azért lazítani is tudni
kell. Van hobbija? 
– Az én hobbim a családom, öt lányom
van, a legnagyobb már 24 éves. Nagy

élmény, amikor heten vagy már sok-
szor az udvarlókkal együtt, közös prog-
ramokat tudunk szervezni. Szeretek fo-
cizni, világot látni, túrázni. És persze
nagyon szeretek dolgozni is. Komoly
boldogság, amikor egy-egy kihívásra
jó válaszokat tudok adni. Így kerek a
világ.

I-COM Kft.
Cím: 1044 Budapest, Ezred u. 2. 
(Európa Center B2/6) 
Telefon:   
+36 1 272-1440, 
+36 1 688-1843 
Fax:  +36 1 370-1180 
E-mail:   info@i-com.hu 
Internet: www.i-com.hu 
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Au tó zás köz ben ta nult,
kö zép fo kú nyelv vizs gát tett

VillámExpressz tré nin g
Nyelv is ko lánk 2 ill. 4 na pos, 16 órás 
Villám  Expressz tré ning je in 10-15 ezer 
ide gen nyel vi mon da tot ki mon da nak a 
részt  ve v�k úgy, hogy mind et ér tik is. Ez  
fel szín re hoz za és kor ri gál ja az egy ko ri 
nyelv ta nu lás szun  nya dó em lék nyo ma-
it, még év ti zed nyi tá vol ság ból is. Ezért 
nyelv vizs ga, tan fo lyam, tár gya lás, uta  zás 
el�tt min den ki hasz nát ve szi.

In ten zív és szuperintenzív
VillámNyelvtanfolyamok
A VillámNyelviskolában a tan órán 
sa já tít ja el mind azt, ami a nyelv hasz-
ná la tá hoz kell.  Rá adá sul itt nincs há zi 
fel adat, se fe lel te tés, se ma go lás. Nincs 
stressz, sem fe lel é si frász!
Mi köz ben anya nyel vi ki ej tés sel hall ja 
a lec két, a ve tí t� vász non ol vas hat ja is. 
Han go  san, fo lyé ko nyan, he lyes rit mus-
sal  és hang súl  lyal ki mond min den mon -
da tot. És min dig pon to san érti. 
Az órán a mon da to kat át ala kít ják, mó do-
sít ják. E nyel vi zsong l�r- is ko lá ban sa já-
tít ja el a nyelv  tan hasz ná la tát. 
Kar mes te ri pál ca se gí ti a he lyes tem pó, 
rit mus, hang súly át vé tel ét. Az ol va sás, a 
he lyes írás pedig szinte magától rög zül. 

Néz ze meg, és pró bál ja ki!
In gye nes be mu ta tó óra: 

szer dán ként 15 órá tól 

Relaxa Kft.VillámNyelviskola  
Bp. IX. Köz rak tár u. 22B.  (1) 218 2764
Ok ta tás: de., du., es te és hét vé gé ken is.

Pró bál ja ki egy szer más képp!

Ön is egyi ke a mil li ók nak, 
akik évek óta ta nul nak nyel vet, és még sem be szél nek?

Ne hagy ja elvesz ni a be fek te tett ener gi át, pénzt, id�t! Vál toz tas son!
Olyan ma gá tól ér te t� d� en, ter mé sze te sen ta nul ja  a Villám Mód szer   rel a 
nyel vet, mint egy kor anya nyelv ét. Vég re min den szö ve get min dig ért, és 
bel s� be szé dé ben vagy fenn han gon min den mon da tot kimond. Még csak 
nyelv is ko lá ba sem kell jár nia.  A Villám Tananya gok és új Ru tin-cso-
mag ja i k CD-in az Ön fá rad  ha tat lan anya nyel vi „ma gán ta ná ra“ bármikor 
rendelkezésére áll. Aki pedig a tan fo lya mi ta nu lást kedveli, azt várja a 
Villám Nyelviskola.

Né hány év vel ez el�tt meg vá sá-
rol tam Önök nél a VillámAngol 
és a VillámNémet  tan anyag 
so ro za to kat. Ál ta lá ban há zi-
mun ka vagy uta zás köz ben 
hall gat tam �ket. 
Múlt év 
szep tem be-

ré t�l a fe le sé gem be irat ko zott 
egy an gol nyelv tan fo lyam-
ra, hogy szó be li nyelv vizs gát 
te gyen. 
El ha tá roz tam, hogy én is je lent-
ke zem kö zép fo kú nyelv vizs gá ra, 
és ki pró bá lom  éles ben  a Villám-
Mód szert, min den kül s� se gít ség 
nél kül. Ke rek két hó na pon át napon ta 3-4 
órát hall gat tam a Di a lóg, az Idioms és a 
Pra xis tan anyag ok ka zet tá it, majd  Deb-

re cen ben a „Ri gó ut cai” kö zép fo kú an gol szó be li 
vizs gát  2002. már ci us 9-én si ke re sen le tet tem. 
Kö szö nöm. 2002. 07.15-én    
Szí vé lyes üd vöz let tel: 

Simkó Zsolt 
 
A „Vil lám mód szer” se gít sé gé vel né met nyelv b�l 
is si ke res kö zép fo kú nyelv vizs gát tet tem. Hall-
gat tam a ka zet tá kat au tó ban, bu szon, vo na ton. 

A nyelv vizs ga el�tt 3 na pig na pi 
4-5 órá ban  a be szél te t�-ügye sí t� 
kazet tá kat új ra vé gig vet tem, és ez 
elég volt ah hoz, hogy si ke rül jön a 
vizs gám
2004. 02. 28-án  
Üd vöz let tel:

Simkó Zsolt közgazdász

Relaxa mintabolt:  Bp. V., Bástya u. 25.  (1) 267 11 11

A VillámTananyagokkal ak kor és ott 
ta nul, ahogy te vé keny sé ge en ge di. 
Au tó zás, uta zás, ru tin mun ka köz-
ben is hall gat hat ja a Villám-
Angol, Villám Német és 
Villám Francia tan-
anya g okat ill. az új 
Ru tin-cso mag ja it.
E csomagok a 
ko ráb bi nyelv ta nu-
lás ered mé nye i nek 
fel szín re ho zá sá ra, 
fej lesz tésé re, szin-
ten tar tás ára szol gál-
nak. A hibás ritmussal, 
hang súllyal, rossz kiej téssel 
rögzült nyelvtudás  súlyos akadálya 

mások megér té  sének. Ebben javulást, egy 
fajta nyelvi rehabilitációt ered mé nyez  a 

rutíncsomagos beszédtréning.
A teljes Villám Tan anya -

gok kal a kez d� szint t�l 
a kö zép fo kú nyelv -

vizs gá hoz is el jut hat. 
Nem kell szó tá roz-
nia, sza va kat ma gol-
nia, nyelv ta ni sza bá-
lyok kal kín lód  nia. 

Élveze tes, siker  él mé-
n yek kel járó tevé keny-

ség ez. Próbálja ki! 

Meg fogja szeretni. 

www.relaxa.hu

Együtt hallja és látja is a szöveget

www.relaxa.hu


