
ÁJUS 25., KEDD, NÉPSZABADSÁG WWW.NOU

2
agyar Termék__________________________________ -------------------------11

CÉGPROFIL Gyors siker
·Ár"érték arányban a nemzetközi piacon is versenyképesek

papírúj formája
a papír zsebkendő, kiváló nedvszívó papírtörlő, illatos toalettpapír, színes, mókás
éták minden alkalomra. Ilyen termékeket gyárt az 1994-ben. alapított, 100%-os

gyar tulajdonban lévő,'hak magyar munkaerőt foglalkoztató vállalkozás. A Forest-
fr Kft. 200S-től piacvezető ci háztartás-higiéniai papfrtermékek piacán, a cég ügy-

ezetóje, Bodrogai Ferenc pedig 2009-ben megkapta "Az év üzletembere" kitüntetést.
- er titkáról Kecskeméti Attila marketingvezető-helyettest kérdeztük.

áló szakemberekkel dolgozunk
- ja meg a választ Kecskeméti At-

- A munkatársaink nagy részét
régi. Piszke papír néven ismert

cégtól vettük át, és lehető-
ségünk volt a jók közül
'- a legjobbakat kivá-

nulható, ezért elsősorban arra figye-
lünk, hogy a leendő munkatárs meg-
találja helyét a kollektívában,"

A Forest-Papír Kft. igyekszik'
megfelelő munkakörül-
ményeket teremteni dol-

gozóinak.A nyitott
irodaszer kezet ben
riincs látható kü-
lönbség vezetők
és beosztottak
között, a jól fel-
szerelt kondite-
rem térítésmen-
tesen látogatha-
tó; a mozgásszervi
panaszokkal küzdő

munkavállalókat pedig
avállalat által fizetett masz-

szőr kezeli. Az önhibájukon
kívül nehéz helyzetbe került dolgo-
zók számára a tulajdonosok szolida-
ritási ·alapot hoztak létre, melynek
odaítéléséről a kollektíva által meg-
választott képviselők döntenek

A papírfeldolgozás nem kifeje-
zetten környezetterhelő tevékeny-
ség, de a cég a környezettudatos
magatartás terén is példamutató. Új
termékcsaládjuk, a Selfness ökopa-
pírból készüL "Ebben az esetben ez '
nem újrafeldolgozott papírt jelent
- mondja a marketingszakember -

."
Kőzepes mére-

- ol adódóan a
cég gyorsan és

ké-
reagálni a

:' .kihívásaira,=: nagyvállalat-
::!e... egalább fél év
- 1ík, mire egy öt-
ol termék szület-
a Forest-papírnál eh- _

::ez egyetlen hónap is elegen-
.- Vállalkozó szellemüket jól pél-
':';zza hogy legnagyobb fejleszté-
- éppen a válság évében haj-

o végre, aminek köszönhető-
nem csupán veszteségeik nem
- de 2009-ben 30010-os növe-

ésr értek el.
..Ki!mény munkát várunk el, a

.: ~ink"tól, de meg is becsüljük
=katársainkat - folytatja Kecs-

o • Attila. - Munkaerő-gazdálko-
j2i:!!]:kar az emberközpontúság jel-

• _-UL valljuk. hogy minden ta-

az újrahasznosítási eljárás ugyanis
a teljes folyamatot figyelembe véve
gyakran környezetterhelő, Ennek a
papírnak a lényege az, hogy az alap-
papír igazoltan olyán erdőből szár-
mazik, amelyet kifejezetten papír-
ipari célokra telepítettek,"

A vállalat jelenleg 230 embert
foglalkoztat, és termékei a magyar
piac mellett még tizenöt ország-
ban vannak jelen. Ielenleg négy te-
lephelyen működnek, ami főként
logisztikai szempontból nehezíti
meg a gyártást, ezért arra készül-
nek,hogytevékenységüketajövő-
ben egyetlen telephelyre koncent-
.r'álják, __Új berendezéseik üzembe
helyezése óta a legkényesebb vá- .
sárlói igényeket is ki tudják elégíte-
ni, és ár-érték arányban a nemzet-
közi piacon is versenyképesek

"Büszkék vagyunk arra, hogy
tulajdonós-ügyvezetőnk, Bodro-
gai Ferenc - aki egyben a Magyar
Termék Kft. egyik életre hívója is -,
megkapta az "Ernst & Young, Az év
üzletembere" díjat. Ez az egyik leg-
rangosabb elismerés a vállalkozói
szférában, amit egy közepes mére-
tű vállalat vezetőjeként kiérdemel-
ni nagyon nagy dolog .. Íme a bizo-
nyíték: a minőségi munka előbb-
utóbb elnyeri jutalmát."
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A)t,édj~gy .:v -: ~~
létrejöttének éve: , ~
2006
Jélleli;gőj~: ,~[edetet. tanúsító
vedjegy .' . é~ \.

Alapító: Magyar Termék Nonpro-
fitKft,~poli.tikarnentes és ?zek~(Jr-
se'mleges, alulrÓl szervezödő, pia-
ci szereplők által létrehozott vál-
latKoz~s . ...;
Azalápító célja: a magyar müh-
kaerő és a magyar termék becsü-
let$ne.~ vi..~sz~~"ítása; közösségi
marketingészközök segítségével
A védjegy használatának leg-
főbb feltételei: .
ea termék végső alakját Ma-
. gyarországon nyeri el
e korábban más országbarn~rn

került forgalombá .
e a gyártó vállalat székhelye és
fő ugyintéző szervezer! egysé-o
ge Magyarországon.va:' .

e a vállalat teljesíti adófizetési .
kötelezettségeit

A védjegy megszerzésének
módja; a nevezési lap benyújtá-
saután a termék tanúsítását füg-
getlen szakértői testület végzi. A
tanúsítási eljárás lefolytatása
díjfizetéshez kötött
Középtávu cél: a"védjegyhasz-
nálók körének jelentős kiterjesz-
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