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Kényszerszabadságon
Bajban a vendéglátóipar és a rendezvényszervezők
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Ezt követően lett key account mana-
ger, ma pedig 23 megye értékesítési 
tevékenységéért felel, és a hatás-
körébe tartozó területi értékesítési 
kollégák munkáját irányítja. Bálint 

Péterrel beszélgettünk.

Székelyhon: Melyek az érté-

kesítési csapat működtetésének 

kihívásai?  

Bálint Péter: A csapat működtetése 
folyamatos kihívást jelent ebben a je-
lenlegi munkaerőkrízisben. Csapatom 
döntő többsége elkötelezett, de van egy 
részleges fl uktuáció, akik esetében fo-
lyamatosan szükséges az utánpótlás. 
Ennek okai általában regionálisan 
változnak, ugyanis a fejlett ipari/mező-
gazdasági zónákban (pl. az ország déli 
része) nehéz a munkaerőt megtartani, 
hiszen ott rengeteg a munkalehetőség. 
Ennek hatásaként egyszerűbb mun-
kahelyet váltani, mint a türelmi idő 
lejárta után (3–6 hónap) eredmények-
kel bizonyítani az elvárt hatékonysági 
szintet. Az IMPAR-nál mi a lojális, 
eredményes, hosszú távban gondol-
kodó emberekben hiszünk, akiknek a 
céljai megegyeznek a miénkkel.

Székelyhon: Értékesítési és 

termékkonzultációs tevekénysé-

güket mennyire támogatja, illet-

ve igényli a piac?

Bálint Péter: A piacnak szüksége 
van rá, és el is várja ezt tőlünk – le-
gyen szó akár a végfelhasználókról, 
akár a viszonteladókról. Partnereink 
szeretik azt, ha az általunk forgalma-
zott termékekről pontos információ-
kat szolgáltatunk akár technikai, akár 
termékazonosítási kérdésekben, de 
az értékesítést segítő érveket is folya-
matosan igénylik. A terepen dolgozó 
értékesítési képviselők hátterét egy 
erős termékmenedzsment és call cen-
ter, azaz ügyfélkapcsolat biztosítja. A 
telefonos értékesítés technikája eltér 
a személyes értékesítésétől. Az online 
kapcsolat nehezített, korlátolt kom-
munikációs módja mellett is sokszor 
bebizonyosodott számunkra, hogy 
akár komplex terméket is el lehet adni 
telefonon keresztül megfelelő adatbá-

zis és weboldal támogatása mellett. 
Az ügyfélkapcsolati menedzsment 
szerves részét képezi az értékesítési és 
disztribúciós folyamatainknak, ezért 
is fektetünk nagy hangsúlyt az ügy-
félkapcsolat-kezelő (CRM) szoft verbe. 
A CRM ugyanis lehetővé teszi, hogy 
aprólékos, jól körülhatárolható kép 
alakuljon ki az ügyfeleinkről és az ér-
tékesítési tevékenységünk egyre job-
ban a proaktivitás irányába haladjon.

Székelyhon: Milyen szerepet 

tölt be az IMPAR-nál a webáruház? 

Bálint Péter: Online üzletünk el-
sősorban B2B jellegű, viszonteladói 
partnerhálózatunk számára bizto-
sít teljes körű információt, amely 
szükséges az üzleti kapcsolat aktív 
működtetéséhez. Ezen platformon 
keresztül szolgáljuk ki azon B2C vég-
fogyasztókat is, akiket nem érünk el 
viszonteladóinkon keresztül.

Székelyhon: És mit tudna el-

mondani a kiskereskedelemről és 

a gumiabroncsszervizről?

Bálint Péter: A kiskereskedelmi 
egységünk a cég alapításakor autóal-
katrész-üzletként indult, de az évek 
alatt több átalakuláson ment át, így 
ma már az autós termékek és autókel-
lék-kozmetika mellett mezőgazdasági 
kisgépek kereskedésével és gumiszer-
viz szolgáltatással bővült. Az IMPAR

termékkínálatát és szolgáltatásait fo-
lyamatosan bővítjük, hogy továbbra 
is a város és a régió kisgazdáinak, au-
tósközösségének egyik kedvelt retail 
pontja legyünk.

Székelyhon: Milyen kiemelke-

dő eredményt említene meg az el-

múlt évekből az ön által vezetett 

területen?

Bálint Péter: Egyértelmű, hogy 
a BKT agroipari gumimárkát emel-
ném ki. Ennek az Indiában gyártott 
gumiabroncsnak mi vagyunk a ki-
zárólagos importőrei és forgalmazói 
Romániában. A több mint tizenöt 
éves forgalmazás során bekerültünk 
a legjobb romániai mezőgazdasági és 
ipari gumiabroncs-forgalmazók közé, 
versenyben a már régóta jól ismert, 
világszintű, topkategóriás márkákkal.

Székelyhon: Végezetül pedig a 

már szokásos kérdés: miért ma is 

az IMPAR, több mint 24 év után?

Bálint Péter: Az IMPAR számomra 
egy hivatás, és a céljai megvalósításá-
ban én is részt akarok venni. A vállalat 
immár 30 éve fontos szereplője a hazai 
autós kiegészítők szektorának, amelyet 
kitartó és felelősségteljes munkával ér-
tek el. Számomra márpedig fontos az, 
hogy olyan csapatban dolgozzak, ahol 
a fejlődés és a fejlesztés garantált. 

(X)

Bálint Péter

SI MON V I R ÁG

Ismét elkezdett sokasodni azon 
kérések száma, amelyeket a tevé-
kenység, ügyfél, vásárló nélkül 

maradt cégek nyújtanak be a me-
gyei munkaerő-elhelyező ügynöksé-
gekhez, kérve a kényszerszabadság 

(technikai munkanélküli-
ség) esetén biztosított álla-
mi támogatást. Mint ismert, 
a járványhelyzet miatt az 
állam megtéríti a kényszer-
szabadságra küldött alkal-
mazottak alapfi zetésének 75 
százalékát, de nem többet, 
mint a bruttó átlagbér 75 

százaléka. Azok, akik október 
végéig függesztették fel munkaviszo-
nyukat, november végéig nyújthatják 
be a kérést az állami támogatásra. Az 
országos platform már nem műkö-
dik, így az ügynökségek címére kell 
elküldeni a kért iratokat.

Maros megye

Maros megyében november első pár 
napjában a megyei munkaerő-el-
helyező ügynökséghez 30 cég nyúj-
tott be kérést, igényelve az állami 
támogatást a kényszerszabadságra 
küldött alkalmazottak számára. Az 
ügynökség igazgatója, Gheorghe 
Ștef elmondta, hogy eddigi adataik 
szerint mintegy 70 személyt küldtek 
kényszerszabadságra, ők vendéglá-
tóiparban és rendezvényszervezés-
ben érdekelt cégeknél dolgoztak. 
November elsejétől a cégeknek a 
mures@anofm.gov.ro címre kell el-
küldeniük a kéréseket.

Hargita megye

Jánó Edit, a Hargita Megyei Munka-
erő-elhelyező Ügynökség osztályve-
zetője érdeklődésünkre elmondta, 
mindeddig 50 cég kérte a kényszer-
szabadságra küldött alkalmazottai 
számára az állami támogatást, de 

pontos személyszámot még nem tud 
mondani, mert az adatokat jelenleg 
dolgozzák fel. Azt már lehet tudni, 
hogy a vendéglátóiparban dolgo-
zókat érinti az intézkedés. Mint ki-
hangsúlyozta, folyamatosan fogad-
ják a kéréseket, és november végén 
derül majd ki, hogy októberben 
hány személyt küldtek kényszer-
szabadságra Hargita megyében. 
Az eljárás ugyanis az, hogy előbb 
az úgynevezett Revisal programba 
kell bevezetni a munkaszerződés 
felfüggesztését, majd azután kell 
náluk iktatni a technikai munka-
nélküliség esetén biztosított támo-
gatásra vonatkozó iratokat. Hargita 
megyében az ügynökség honlapján 
(locuridemuncaharghita.ro) lévő 
rendszeren keresztül lehet elkülde-
ni a kéréseket, de ezt a cégek tud-
ják, és az ügynökség munkatársai 
rendszeresen tájékoztatják őket az 
esetleges változásokról.

A kormány szeptemberi becslései 
szerint várhatóan mintegy 32 ezer 
alkalmazott és 15 ezer szabadfoglal-
kozású személy lesz idén télen kény-
szerszabadságon.

• Leginkább a vendéglátóiparban és rendezvényszer-
vezésben dolgozók munkaszerződését függesztették fel 
az elmúlt napokban, hetekben, kényszerszabadságra 
küldve őket – derült ki a munkaerő-elhelyező ügynök-
ségek nyilvántartásából. Az elkövetkező időszakban 
valószínűleg még többen maradnak, legalábbis ideigle-
nesen, munka nélkül.

A járvány miatt nem tarthatnak 

lakodalmakat. Munka nélkül ma-

radtak a rendezvényszervezők

▴  KO R Á B B I  F E LV É T E L :

     G EC S E N O É M I




