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 Előtérbe kerültek azok a fajták, melyeknek pulton 

tarthatósága megnövekedett

 - ennek eredményeképpen csökkentek a bolti 

reklamációk

 - a javuló minőség megnyitotta a lehetőséget az 

exportra



2022. évi paradicsomtermesztő felületünk:

Fürtös paradicsom          13 hektár   + 2

Koktélok, különlegességek   5,1 hektár  + 2  + 4

Az összterület év végére 26 hektár.



Értékesítési folyamatok:

 A terület növekedésével párhuzamos folyamatos 

piacbővítés

 A 2016-ban megkezdtük a koktélparadicsom és a 

különlegességek forgalmazását



Termékpalettánk:

Fürtös paradicsom

Koktélparadicsomok

Cherry paradicsomok

Snack (datolya) paradicsom

Különböző grilltermékek



Az exportértékesítés kiváltó okai:

Az év bizonyos időszakában (július-

augusztus) rendkívül gyenge kereslet

Lassú készletmozgás miatt sok minőségi 

hiba

Későbbiekben a belföldi piac telítettsége



Külső tényezők, melyek segítik az export indulását:

 Ellátási nehézség: 

- pillanatnyi készlethiány

- járványok léte (Covid)

- növényi vírusoktól való félelem



Előnyök, amelyek segítik a hazai 

paradicsom exportját:

Kiváló minőség, remek szín

Rövidebb szállítási idő és költség

Frissebb áru



Áru eljuttatásának módjai a kívánt vevőhöz:

 1. Közvetlen beszállítás külföldi áruházláncba

 Nehézségei:

- Nemzetközi árak helyes feltérképezése

- Logisztikai problémák

 Hozadéka:

- Valószínűleg legmagasabb ár

- Hétről hétre visszatérő folyamatos rendelés



 2. Közvetítőn keresztül történő értékesítés

 Nehézségei:

- Többnyire gyengébb ár

- Kiszámíthatatlan rendelés

 Hozadéka:

- Könnyű logisztika

- Frissülő készlet



 3. Áruházláncok határokon átívelő kapcsolatain keresztüli értékesítés

 Nehézségei: 

- Megfelelő ajánlati ár

- Logisztikai problémák

 Hozadéka:

- Relatív megfelelő ár

- Kapcsolatépítés feladata a belföldi áruházláncra hárul
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Együttműködés!!!

A magyar paradicsomtermesztők érdekében!



Köszönöm a figyelmet!


