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Folytatjuk interjúsorozatunkat az IMPAR kötelékébe tartozó mun-

kavállalókkal, ezen a héten az értékesítési területen tevékenyke-

dőkkel ismerkedhetünk meg. Jelen írásunkból kiderül, hogy kik 

az IMPAR országos szintű partnerei, megismerhetik a nemzetközi 

autóipari trendeket, megtudhatják milyen kihívásokkal találkozik 

nap mint nap egy értékesítési területvezető, na meg legújabb 

alanyaink véleményét is elolvashatják arról, hogy miért is jó a 

székelyudvarhelyi IMPAR-nál dolgozni.

Fol y tatá s a  7.  o ldalon  

„Arra azért joggal lehetünk büsz-
kék az IMPAR-nál, hogy éves szinten 
140 000 autónak adunk új ablaktörlő-
szettet, valamint 250 000 jármű szá-
mára mi biztosítjuk minden évben az 
izzószükségletét” – jelentette ki Far-

kas B. József, akinek a pályafutása 
jó példa arra, hogy kitartó munkával 
az évek során igenis lehet egy szer-
vezeten belül előre lépni. 18 éve tartó 
IMPAR-os karrierjét diszpécserként 
kezdte, később készletkoordinátor, 
majd termékmenedzser, ezt követően 
pedig beszerzési osztályvezető lett. 
Jelenleg ő a tradicionális autósüzle-
tek, autószervizek és multinacionális 
hálózatok üzletágáért felelős kereske-
delmi igazgató.

Székelyhon: Milyen típusú 

ügyfélkört szolgálnak ki és mi-

lyen termékskálát kínálnak?

Farkas B. József: Több mint 1000 
tradicionális üzleti partnerünkön (he-
lyi benzinkutak, alkatrész- és kelléküz-
letek, barkácsüzletek, szervizek) kívül 
a következő multinacionális és hazai 
rendszereknek szállítunk termékeket:

• töltőállomások – MOL, OMV, 
Petrom, Gazparom, Rompetrol;

• barkácsáruházak – Dedeman, 
Hornbach, Ambient, Arabesque, 
Brico Depot;

• cash & carry üzletek – Metro, 
Selgros;

• hipermarketek – Carrefour, Cora, 
Kaufl and, Auchan, Remarkt;

• szupermarketek – Mega Image, 
Profi ;

• elektronikai és IT-szaküzletek 
– Altex, Emag.

Termékskálánk széles körű: autó-
kellékek mellett autókozmetikai és 
biciklikellékeket, akkumulátorokat 
és grillezéshez használatos árucik-
keket is forgalmazunk.

Székelyhon: Melyek a multi-

nacionális piac sajátosságai a ha-

gyományos piacéval szemben?

Farkas B. József: Előbbi egy na-
gyon dinamikus, folyamatosan az 
újat kereső szegmens a tradicionális 
piaccal ellentétben, ahol a kliensek 
a jól bevált termékektől, szokásoktól 
nehezen válnak meg. A multis kap-
csolatok zömében a számokról szól-
nak, a tradicionális piac viszont sok-
kal emberközelibb. Van például olyan 
partner, aki szinte semmit nem vásá-
rol, de mindig jut ideje egy jó beszél-
getésre és egy kávéra, ha találkozunk.

Székelyhon: Hogyan alakult át 

a kellékkozmetikai piac az elmúlt 

években? 

Farkas B. József: Az IMPAR az évek 
során számtalan alkalommal kellett 
már megújuljon. Újabban az elektro-
mos autók térnyerésével, a gyártási 
technológiák fejlődésével járó tenden-
ciákat igyekszünk megelőzni, lekövet-
ni. A nyugat-európai trendek ma már 
hozzánk is nagyon gyorsan eljutnak. 
Statisztikák szerint 2030-ra az értéke-
sített új autók több mint 20%-a elekt-
romos lesz nálunk is, amire jó időben 
felkészülni. Előrejelzéseink alapján 
a román piacon sokáig szükség lesz 
még autós kiegészítőkre, autóparkunk 
70%-a 12 évnél idősebb, évi szinten 
pedig még mindig közel 400 000 hasz-
nált autót importálunk. 

Székelyhon:  Melyek az IMPAR 

hozzáadott értékei a beszállí-

tói-kliensei számára? 

Farkas B. József: Mi nemcsak 
terméket értékesítünk, hanem part-
nereink részere üzleti-értékesítési 
modellt és teljes körű termékportfó-
liót is biztosítunk. Az IMPAR sikere 
pedig véleményem szerint abban 
rejlik, hogy a kliens számunkra nem 
egy kód vagy egy postai cím, hanem 
olyan üzleti partner, végfogyasztó, 
akiknek eredményessége, elégedett-
sége számunka kitűzött cél, és akik-
kel hosszú távú együttműködésben 
kívánunk dolgozni. 

Székelyhon: Több mint 18 éve 

van már az IMPAR kötelékében. 

Miért dolgozik még ma is itt? 

Farkas B. József: Mindig közel állt 
hozzám az autós kellékek világa, és 
jól érzem magam abban a légkörben, 
amit a beszállítok, az ügyfelek és 
a kollégák biztosítanak. Az elmúlt 
30 év munkájának köszönhetően 
ma elmondhatjuk, hogy az autós 
kellékkozmetika terén piacvezetők 
vagyunk, illetve kihívásként tekin-

tünk az autópark átalakulására és 
a fogyasztási, valamint vásárlási 
trendek változására. Ugyanakkor 
a személyes fejlődési céljaim össz-
hangban voltak és vannak a cég 
fejlődésével, ez pedig nagyban meg-
határozza, hogy miért gondolkodom 
most is az IMPAR-ban. A cég sikerét 
személyes sikerként is megélem, ta-
lán ez a mozgatórugója, és ez adja 
számomra ennyi idő elteltével is a 
motivációt. 

***
Az IMPAR-nak országosan szá-

mos értékesítője van, ahhoz pedig, 
hogy jól működjön az eladási gépe-
zet, felelősségteljes és elhivatott te-
rületvezetőkre van szüksége. Mind-
ezen leírás tökéletesen illik Gönczi 

Norbertre, aki a nyugati régió érté-
kesítési csapatának vezetője.

Székelyhon: Mikor kezdte a 

munkát az IMPAR-nál, milyen te-

rületeken dolgozott a székelyud-

varhelyi vállalkozásnál?

Gönczi Norbert: 2007-ben friss 
közgazdász diplomával kezdtem 
a munkát az IMPAR-nál. Kezdet-
ben retail managerként dolgoztam 
egy új projektben, aminek célja az 
volt, hogy önkiszolgáló autós szu-
permarketeket és gyorsszervize-
ket létesítsünk országszerte több 
városban. Ezt azonban a 2008-as 
pénzügyi világválság derékba törte 
– mint megannyi akkori fejlesztési 
és beruházási projektünket. Ezt kö-
vetően az ország nyugati régiójában 
az eladás működtetéséért felelős 
területi képviselő lettem, amely 
feladatot 2014-ig az elvárt felelős-
ségi szinten elláttam. Ezután jött a 
felkérés, hogy irányításommal ve-
gyem át az ország nyugati és déli ré-
szét, az ott tevékenykedő értékesítő 
csapattal együtt. Ennek már 7 éve, 
úgyhogy azóta vagyok értékesítési 
területvezető a gumiabroncsszervi-

zeket és végfogyasztókat kiszolgáló 
üzletágban. 

Székelyhon: Milyen értékesíté-

si politikát folytatnak az említett 

területen?

Gönczi Norbert: Mi az IMPAR-nál 
viszonteladói partnerhálózatban 
hiszünk, amelynek több előnye is 
van: a viszonteladó partner kellően 
képzett a profi lt illetően, ismeri az 
általunk forgalmazott termékeket, 
ennek köszönhetően kiemelt pozí-
cióban helyezi a mi termékünket, 
szervizszolgáltatást végez, valamint 
tisztában van a helyi partnerek fi ze-
tési szokásaival is. Azokon a terüle-
teken, ahol nem sikerült a megfelelő 
viszonteladói partnerséget kialakí-
tani, ott a végfelhasználók közvet-
len kiszolgálását szorgalmazzuk. 
Feladataim egyik fő eleme, hogy a 
viszonteladói hálózatot építsem, fej-
lesszem. Nálunk a partnerségi kap-
csolat többrétű, hosszú távú egyez-
séget jelent, ahol fontos a hasonló 
gondolkodásmód és a kölcsönös vál-
lalások, valamint a tisztelet. A part-
nerhálózat fenntarthatósága elsősor-
ban személyes kapcsolatot igényel, 
folyamatos szakmai és értékesítési 
tréningeket, melyeket egyéni képzé-
sek és vevőtalálkozók keretein belül 
oldunk meg. Ezek megszervezésében 
és a kapcsolatok ápolásában pedig 
partner az IMPAR, ami a sikerünk 
egyik kulcsa. 

Székelyhon: Mennyire tervez-

hető az értékesítés, melyek az új 

trendek?

Gönczi Norbert: A tevekénysé-
günk nehéz, tőlünk független ele-
mei közé tartozik a tervezés úgy az 
értékesítési, mint az árubeszerzési 
oldalon. Célpiactól függően lehetnek 
időjárási tényezők (pl. az elmúlt 4–5 
év egyike sem hasonlított egymás-
ra – volt, amikor a sok esőzés miatt 
nem valósultak meg mezőgazdasá-
gi munkák, de volt olyan is, hogy a 
nagyfokú szárazság miatt), de ide 
sorolhatjuk a közbeszerzés alapú be-
ruházások instabilitásából származó 
keresletingadozást is, amely magá-
ban hordozza a nehezen tervezhető 
optimális készletgazdálkodást. Mivel 
a fogyasztói-viszonteladói lánc nem 
biztosít tervezhetőséget, ezért a kész-
letünket és a beszerzéseket az előző 
évek tapasztalataira és a saját piaci 
ismereteinkre alapozzuk az ipari gu-
miabroncsok értékesítési területén. 

Székelyhon: Mennyit változott 

az utóbbi években a mezőgazda-

sági és ipari gumiabroncspiac?

Gönczi Norbert: A romániai mező-
gazdasági és ipari gépesítés viszony-
lag gyors ütemben fejlődik 2007 óta, 
köszönhetően az uniós pályázatok-
nak, de messze el van maradva a 
nyugati országok gépesítésétől. Míg a 
gépvásárlás területén megfi gyelhető, 
hogy Romániában a végfelhaszná-
lók előrelátón megtervezik ezek be-
szerzését és a fejlett technológiában 
hisznek, addig ez nem mondható el 
minden esetben az alkatrészek, így a 
gumiabroncs megvásárlásáról. A leg-
több esetben ugyanis az utolsó utáni 
percben születik meg a döntés az al-
katrészek utánpótlásáról vagy a gu-
miabroncsok megvásárlásáról. A vá-
sárlás után elenyésző esetben igényli 
a végfogyasztó az első szerelésre 
paraméterezett termék technikai és 
minőségi leírásának betartását, ami 
tulajdonképpen meghatározó felté-
tele a gép talajra gyakorolt teljesít-
ményének. Ezen a téren az IMPAR

tanácsadói szerepet is vállal, trénin-
gek formájában pedig folyamatosan 
fejlesztjük a partnereinket, valamint 
a közös piaclátogatások alkalmával 
az információkat megosztjuk a vég-
felhasználókkal is.

Székelyhon: Miért tartja jó 

munkáltatónak az IMPAR-t?

Gönczi Norbert: Korrektség, rend, 
stabilitás, jövőkép, kiszámíthatóság. 
Talán ezek a legjobb szavak, amikkel 
jellemezni tudom azt a bizonyos miér-
tet. Én még abból a generációból szár-
mazom, akiknek az előbb felsorolt 
jellemzők, a kitartó munka, lojalitás, 
összetartás sokat jelent. Nem utolsó-
sorban a miérthez a jó munkaközös-
ség, az összetartó, stabil középvezetői 
csapat és az odaadó tulajdonosi kör is 
hozzájárul. Az ember pedig ahol meg-
becsültnek és elismertnek érzi magát, 
ott szívesen dolgozik!

***
Az IMPAR jellemzően az a vál-

lalkozás, ahol kemény és kitartó 
munkával felfelé lehet lépkedni a 
ranglétrán. Erre a keleti régió értéke-
sítési területvezetője is tökéletes pél-
da, akit 24 évvel ezelőtt egy IMPAR

autós kisboltba alkalmaztak, majd a 
festék szakágban lett termékmene-
dzser, később pedig a piacra kilépve 
értékesítővé vált. 

Farkas B. József

Gönczi Norbert




