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A multik  szorításában

•
 

A magyar barkácspiac
 

bő
 

felét a 4 + 1 
multinacionális áruházlánc uralja

•
 

A másik felén mintegy 10.000 kisebb 
bolt osztozik

•
 

A multik
 

folytatják a terjeszkedést
•

 
A kis boltok fokozatosan elvesztik 
pozícióikat

www.ezermestermb.hu.



Van megoldás?

•
 

Milyen erősségei vannak a multiknak
 

és a 
kis boltoknak a vásárlók szempontjából:

Multik
 

Kis boltok

Minden egy helyen
 

Közel van
Széles választék

 
Speciális választék 

Alacsony árak
 

Személyes kiszolgálás
Több féle szolgáltatás

 
Különleges igények kielégítése

Kedvező
 

nyitva tartás Magas tudásszint
Akciók, reklám, extra garancia

 
Segítőkészség, tanácsadás

www.ezermestermb.hu.



Van megoldás?

•
 

Milyen előnyök segítik a multikat
 

a kis 
boltokkal szemben:

••
 

hosszhosszúú
 

fizetfizetéésisi
 

hathatááridridőő
••

 
lenyomottlenyomott

 
áárakrak

••
 

visszavvisszaváássáárlrláásisi
 

garanciagarancia
••

 
termterméékk

 
belistbelistáázzáásisi

 
ddííjj

••
 

helyphelypéénznz
••

 
polcszervizpolcszerviz

••
 

marketing marketing kkööltsltséégg
 

hozzhozzáájjáárulrulááss

www.ezermestermb.hu.



Igen, van megoldás!

•
 

Tanuljunk a multiktól
 

és használjuk fel, 
amit fel lehet:

1.
 

Nagy mennyiségű
 

árubeszerezés
2.

 
Erős márkanév (biztosítja az ismertséget és a 
bizalmat)

3.
 

Egységes piaci megjelenés
4.

 
Fejlett reklám / marketing / PR tevékenység

www.ezermestermb.hu.



Első  lépés
••

 
KKöözzööss

 
beszerzbeszerzéésisi

 
ttáársrsasasáágg

 
lléétrehoztrehozáásasa

BarkBarkáácsboltok csboltok éérdekszrdekszöövetsvetséége, beszerzge, beszerzéési feladatok si feladatok öösszefogsszefogáássáára, ra, 
öösszehangolsszehangoláássáára:ra:

A tA táársasrsasáág neve: Ezermester Magyar g neve: Ezermester Magyar BarkBarkáácscs Kereskedelmi, SzolgKereskedelmi, Szolgááltatltatóói i éés s 
ÜÜgyngynööki Kft. ki Kft. -- A magyar barkA magyar barkáácsbolt hcsbolt háállóózatzat
A tA táársasrsasáágba bgba báárki belrki belééphet, aki elfogadja a tphet, aki elfogadja a táársasrsasáág g alapszabalapszabáálylyáátt
A tA táársasrsasáági tagsgi tagsáággéért rt éés a s a loglogóó hasznhasznáálatlatáéáért havi drt havi dííjat kell fizetnijat kell fizetni
A tA táársasrsasáág cg céélja a beszlja a beszáállllííttóóknknáál a legnagyobb kedvezml a legnagyobb kedvezméény elvny elvéét t 
éérvrvéényesnyesííteni a tagok szteni a tagok száámmáárara
AA ttáársasrsasáágg azaz egyesegyes beszbeszáállllííttóókkalkkal szembenszemben öönnáállllóó kereskedelmikereskedelmi
üügyngynöökkkkééntnt lléépp felfel
A tA táársasrsasáág tg töörekszik rekszik éés els előőnyben rnyben réészesszesííti a forgalmazott termti a forgalmazott terméékek kek 
MagyarorszMagyarorszáágrgróól tl töörtrtéénnőő beszerzbeszerzéésséétt
A A beszbeszáállllííttóókk megmegkeresikkeresik a a ttáársasrsasáágotgot, , ajajáánlataiknlataikkkaall, , szerzszerzőőddééseikseikkelkel
AA beszbeszáállllííttóókk a a nagynagy volumennekvolumennek kkööszszöönhetnhetőőenen szszáámlaengedmmlaengedméényeketnyeket
adnakadnak
AA beszbeszáállllííttóókk üügyngynöökiki jutaljutaléékotkot (1+1%)(1+1%) kköötelesektelesek fizetnifizetni a a ttáársasrsasáágnakgnak, a , a 
megvalmegvalóósultsult beszerzbeszerzééseksek ututáánn, melyb, melybőől az egyik 1 % a tl az egyik 1 % a táársasrsasáág tagjg tagjáának jnak jáárr

www.ezermestermb.hu.



Távlati, választható
 

fejlődési lépések 

••
 

Egy sikeres, eurEgy sikeres, euróópai szpai szíínvonalnvonalúú
 

kereskedelmi bolthkereskedelmi boltháállóózat felzat fel--
 ééppííttéése se éés ms műűkköödtetdtetéése, amely a szoros egyse, amely a szoros együüttmttműűkkööddéésbsbőől l 

adadóóddóó
 

beszerzbeszerzéési, logisztikai, disztribsi, logisztikai, disztribúúcicióóss
 

éés ms máás els előőnynyööket ket 
kkíínnáál a bell a belééppőő

 
tagoknak, hogy azok megfeleljenek a piaci tagoknak, hogy azok megfeleljenek a piaci 

verseny kihverseny kihíívváásainak sainak éés a fogyaszts a fogyasztóóik ik éérdekeinek.rdekeinek.
Alapja a korAlapja a koráábban bemutatott beszerzbban bemutatott beszerzéési tsi táársasrsasáág, terg, terüületi bleti bőővvííttéésselssel
EgysEgysééges:ges: piaci megjelenpiaci megjelenéés s -- loglogóó

alapvalapváálasztlasztéékk
akciakcióók / tk / táámogatott termmogatott terméékekkek
fellfellééppéés a beszs a beszáállllííttóók felk feléé

Rugalmas:Rugalmas: sajsajáát nt néév megtartv megtartáásasa
bolt elrendezbolt elrendezéés / berendezs / berendezééss
alkalmazottak, alkalmazottak, áárkrkéépzpzééss
üüzleti stratzleti stratéégia gia éés marketings marketing
sajsajáát beszerzt beszerzéési forrsi forráásoksok

www.ezermestermb.hu.



Távlati, választható
 

fejlődési lépések 

•
 

Az eddigi lépések sikerei az együttműködés további fejlesztését 
igénylik, egy olyan cég / hálózat létrehozására, amely már 
nyilvánvalóan versenyképes ellenfele tud lenni a külföldi 
multinacionális áruházláncoknak

A résztvevő boltok egységes rendszerbe történő fejlesztése, mint (vagy 
hasonló) egy franchise rendszer:
Egységes:

 

a boltok külső

 

és belső

 

megjelenése
a munkatársak ruházata, kiképzése, fejlesztése
bővített alapválaszték, egységes árakon
permanens reklám és marketing tevékenység
flotta beszerzések (energia, távközlés stb.)
nagy értékű

 

beruházások (logisztika, informatika stb.)

Meglévő boltok csatlakozása mellett, saját, új bolt létrehozása is.

www.ezermestermb.hu.
.



Hol tartunk most?

•
 

A hálózathoz jelenleg 36 üzlet tartozik:
18 Budapesten és Pest megyében
18 az ország más megyéiben

•
 

Földrajzi elhelyezkedések:
Délen Pécs és Makó
Északon Göd
Keleten Szolnok
Nyugaton Nagykanizsa és Győr

www.ezermestermb.hu.



Hol tartunk most?
•

 
Az Ezermesternek jelenleg 29 szállítóval van szerződése:

www.ezermestermb.hu.
.



„Legyen Ön is részese a 
sikernek!

www.ezermestermb.hu.
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