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Bemutatkozik a Fiorex Packaging Kft 

 

 

Megoldást keres áruja biztonságos 

szállításához? Esetleg olyan megoldásokat 

szeretne, amivel megkönnyítheti a dolgos 

hétköznapokat? 

 

Csomagolástechnikai cég ügyvezetőjeként 

tudom, milyen fontos mind magam, mind 

ügyfeleim számára, hogy a szállított termékek 

sértetlenül és időben jussanak el egyik pontból a 

másikba. Azonban úgy vélem, mindemellett az is 

rendkívüli jelentőséggel bír, hogy egy ilyen jellegű 

cég az általa forgalmazott termékeken túl egyéb 

szolgáltatásokkal meg tudja-e könnyíteni ügyfelei 

dolgát. Hiszen egy csomagolással foglalkozó 

vállalkozás nem csak attól lesz jó, hogy jó árakon 

a megfelelő csomagolási eszközt adja 

ügyfeleinek, hanem attól is, hogy mindezt teljes 

körű megoldásokkal egészíti ki.  

Ezért a komplett csomagolástechnikai 

megoldások mellett elsősorban egyutas raklapok 

gyártásával, UIC-EUR raklapok javításával és 

bérbeadásával foglalkozunk, ugyanakkor a 

partnereinknél keletkező sérült raklapokat és 

magasító kereteket felvásároljuk. Mindehhez 

pedig olyan kényelmi szolgáltatásokat 

kapcsolunk, mint például a konszignációs raktár kialakítása, a Just in Time szállítás, vagy akár egyes 

termékekből több hónapos készletek felhalmozása. 

Ügyfeleimmel, megrendelőimmel való személyes találkozók alkalmával a Lean eszköztárát is 

felhasználva, arra törekszem, hogy az új megoldásokat, technológiákat megismertessem velük 

kényelmesebbé és komfortosabbá tegyem az életüket, hogy a csomagolóanyag beszerzés, a 

legegyszerűbben és a legkönnyebben működjön. 

 

 
Csarnai Róbert 
ügyvezető 



 
 

Miért válasszon minket? 
 

10 érv a Fiorex Packaging Kft. mellett 

 

1. Korszerűséget és lendületet vár el? 

Olyan beszállító céggel szeretne dolgozni, akik megértik újszerű elképzeléseit és átveszik lendületét? 

Ahol nem csak megszokásból csinálnak dolgokat, hanem - ha szükség van rá - bátran nyúlnak az új 

megoldásokhoz is? 

 

Nálunk fiatalos lendülettel halad a munka. Gyorsak és precízek vagyunk. Ha Ön is így áll a munkához, 

nagyra fogja értékelni, hogy ebben üzleti partnereként mi is hasonlóan gondolkodunk. 

 

2. Állandó minőséget szeretne? 

18 éves tevékenységünk alatt különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a partnereknek mindig 

ugyanazt a minőséget adjuk, amit még az első megrendelésnél kaptak. A csomagolóanyagokban a 

legfontosabb a kiszámíthatóság. Ezen a területen senki nem szeretne kellemetlen meglepetéseket.  

 

Ügyfeleink ezért már tudják, hogy bízhatnak a szolgáltatásunk és termékeink minőségében, mert mi 

pontosan tudjuk, hogy ez a jó kapcsolatunk alapja.  

 

3. Mi a legjobb az árujának? 

A legtapasztaltabb beszerzésért felelős vezetőnek is jól jön néha, ha a csomagolással kapcsolatban 

tud kivel egyeztetni. Akivel megvitathat egy új megoldást, vagy segíthet egy új áruhoz kiválasztani a 

legmegfelelőbb csomagolási technológiát. Mi, a Fiorexnél ezért folyamatosan képezzük kollégáinkat, 

és rendszeresen tájékozódunk az új csomagolási lehetőségekről. Mi nem csak kiszolgálni szeretnénk 

Önt, hanem a legjobb megoldást szeretnénk biztosítani a termékei számára.  

 

4. Soha el nem fogyó raktárkészlet? 

Nincs annál kellemetlenebb, mint amikor egy kolléga figyelmetlensége miatt a legrosszabb időpontban 

váratlanul elfogy a csomagolóanyag vagy a raklap, és az áru addig csak áll a raktárban, míg meg nem 

érkezik, amit rendeltek. Van, ahol a gyártást is veszélyezteti egy ilyen hiba, hiszen addig  nincs hova 

pakolni. 

 

Számos ügyfelünknél ez még akkor sem történhet meg, ha netán elfelejtene valaki időben rendelni. 

Akiknél igény van rá, ott konszignációs raktárat alakítunk ki. Ez egy speciális raktárkészlet 

csomagolóanyagoknak és raklapoknak, amit közvetlenül az önök telepén alakítunk ki, ezáltal a 

szükséges anyagok mindig rendelkezésre állnak. A készlet folyamatos feltöltéséről mi magunk 

gondoskodunk, és nem a teljes raktár, csak a fogyás alapján számolunk el, közösen meghatározott 

időközönként. 

 

 

 

 



 
 

 

5. Megszabadítsuk a felesleges raklapoktól? 

Fejtörést okozhat, ha beszállítói nem olyan méretű, kialakítású vagy minőségű raklapon szállítják a 

megrendelt alapanyagokat, amit felhasználhatnának később a saját termékeik szállításához. Ezek a 
felesleges raklapok csak foglalják a helyet. Mi egyszerűen megoldjuk ezt a kérdést: felvásároljuk az 
Önökhöz került, más szabvány szerint készített raklapokat, így ez nem okoz többet problémát. 

 
6. Praktikus lenne egy helyről beszerezni mindent? 

A nagy cégek tudják, hogy jelentősen lecsökkenthetik az adminisztrációt, az egyeztetéseket és a 
fuvarköltséget is, ha egy helyről rendelhetnek meg mindent. Kevesebb beszállítóval nem oszlik meg 
annyira figyelmük, és a felelősség kérdése is sokkal egyértelműbb. Ezért ügyfeleink igényei szerint 

alakítjuk termékpalettánkat, így tőlünk az összes raklaptípust és a műanyag-, vagy papír alapú 
csomagolóanyagokat is beszerezheti.  
 
7. Többféle megoldást is megismerne? 

Nem tudja, hogy melyik a legjobb csomagolóanyag az árujának? Nálunk széles raklap és csomagoló-
anyag választékot talál. Így nem kell kompromisszumot kötnie, kiválaszthatja a legmegfelelőbbet, 
amiben ha szeretné, segítségére is leszünk. 

 
8. Gyorsan kellene valami, raktárról? 

Kellemetlen, ha valamilyen csomagolóanyagra vagy raklapra gyorsan lenne szükség, de azt csak a 
megrendelésük után tudja legyártani a beszállító. Mi, a Fiorexnél hosszú távú kapcsolatban hiszünk, 

ezért állandó ügyfeleinknél előre gondolkodunk, és saját raktárkészletet halmozunk fel a 
rendszeresen rendelt árukból. Így azonnal ki tudjuk szolgálni őket, nincs várakozási idő. 
 

9. Pontosan meghatározott időben kell a szállítmány? 

Ha a cégük tevékenysége megköveteli, hogy tárolás helyett az áru gyorsan továbbmehessen, ugyan -

akkor a csomagolóanyagot vagy a raklapokat nem áll módukban tárolni, arra a Just-in-time szállítás a 
megoldás. Így pontosan akkor érkezik a szállítmány, amikor kérte, nem később, de nem is hamarabb.  
 
10. Csak szavahihető beszállítókkal dolgozik? 

Egy olyan cégnél, ahol sok ember összehangolásával folyamatosan megy a gyártás, számtalan 

dologra kell figyelni, hogy minden gördülékenyen menjen. Egy ilyen rendszerben elengedhetetlen, 
hogy a beszállító szavára is lehessen adni, ne okozzon bosszúságot az, hogy nem tart be 

egy határidőt vagy mennyiséget, amit megígért.  
Ezért munkánk során a legfontosabb szempontunk az, hogy a vállalásainkat a legpontosabban, a 
megállapodásunk szerint teljesítsük minden ügyfelünknek.  



 

 

Ügyfeleink rólunk 

„A széles termékpaletta, vagyis a mindent egy helyről beszerezni elv vezérelt 

minket a megfelelő csomagolástechnikai cég kiválasztásánál. Ezért is 

döntöttünk a Fiorex Packaging Kft. mellett, akiben egy gyors reakcióidővel 

rendelkező, megbízható partnerre találtunk. Emellett pedig a megrendelése-

ket rugalmasan kezelik és mindig pontosan szállítanak.”  

Manz Hungary Kft. Mogyorósiné Kulcsár Katalin, beszerző  

„A Fiorex Packaging Kft-től a cégünknél felhalmozódott rossz, de javítható 

állapotú raklapok javítását rendeltük meg. A későbbiekben további 

csomagolástechnikai termékek kerültek be a Fiorex palettájába, ezért az egy 

cégtől történő rendelések, valamint a megfelelő ár/minőség arány 

preferálása miatt döntöttünk mellettük. Alaposan megerősítette 

döntésünket a 2010-ben létrehozott konszignációs raktár és annak 

működése is.”  

Coveris Rigid Hungary Kft. Czabán Attila, beszerzési menedzser  

„Korrekt és következetes árkalkuláció, jó elérhetőség és rugalmasság. Ez az a 

néhány szó, amivel jellemezni tudom a Fiorex Packaging Kft.-t., hiszen egy 

olyan céget kerestünk, ahol egyszerre teljesül a jó ár, a földrajzi közelség és a 

kedves ügyfélkezelés is, így találtunk rá erre a cégre.”  

Bumet Hungary Kft. Zsolt Molnár, operation Manager  

„A csomagolástechnikai cég kiválaszásánál a megfelelő minőség, az ár és a 

határidőre való szállítás volt a fő szempont. A Fiorex Packaging Kft. 

teljesítette ezeket az elvárásokat a vevő igények figyelembe vétele, a 

rugalmasság és a folyamatos kapcsolattartás mellett.”  

Mom Zrt. Török Mária, beszerzési asszisztens  

„Olyan céggel szerettünk volna együtt dolgozni, amely rendelkezik minden 

olyan termékkel, ami nekünk a csomagoláshoz szükséges. Megtaláltuk a 

Fiorex Packaging Kft.-t, aki rugalmas, gyors és megbízható cégnek bizonyult. 

Azon felül, hogy mindent egy kézből egy helyről irányítanak, házhoz is 

szállítanak. És a probléma megoldó készségükkel, ügyfélkezelésükkel is 

elégedettek vagyunk.”  

Vojth Kft. Majorné Szedő Rita, beszerző 


