
www.marsotire.com

http://www.marso.hu/


A MARSO Kft. bemutatása

• 1990-ben alakult - 100% magyar magántulajdonban

• Ma a magyar abroncspiac  vezető nagykereskedelmi vállalata 
és szervizhálózata

• 23 MarsoPont márkaszerviz - egységes hálózati rendszerben ,  
88 Marso Partner szerviz, 62 PEX Partner az országban 
(Continental együttműködés)

• Marsorom Kft. leányvállalat 12 éve Romániában,
9 MarsoPont márkaszervizzel

• Mindkét vállalat rendelkezik  az 
ISO 9001 - Minőségbiztosítási rendszerrel



MARSO – Árbevétel: 1991 – 2012
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MARSO Kft. – árbevétel exporttal együtt  (1991-2012)

cca. 54 Mil €



Marso portfólió – személyabroncsok

PRÉMIUM MINŐSÉGI GAZDASÁGOS

Személyabroncsok

http://www.marso.hu/gumi/mintazat/szemely_gumik/140-nyari-szemely/viking/
http://www.marso.hu/gumi/mintazat/szemely_gumik/140-nyari-szemely/viking/


Marso portfólió– teher-,

mezőgazdasági-, földmunkagép abroncsok



Szervizek + raktár

Debrecen

Nyíregyháza

Miskolc
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Hódmezővásárhely

Békéscsaba

Szombathely

Pécs

Budapest

MarsoPont szervizek - 2012
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Nyíregyháza

Szerviz szerelőállások:
- 5 a személyautók számára
- 1 a teherautók számára

Székhely & központi raktár



Debrecen



Delivery

Belföldi szállítás a központi 

raktárból:

• Saját Marso járműpark

• Logisztikai partnerrel –
24 órás szolgáltatás



Webshop

Napi rendelési 
lehetőség a 
viszonteladók 
számára:

shop.marso.hu

B2B



Webshop

Napi rendelési 
lehetőség a 
végfelhasználók 
számára:

www.marso.hu

B2C

http://www.marso.hu/


Târgu Mureş

Bucureşti

Oradea, Cluj

Braşov

Piatra Neamţ

Constanţa

Timişoara

Odorheiu Secuiesc

MARSOROM PREMISESMarsorom szervizek

Marso Partnerek

MarsoPont szervizek

Viszonteladók www.marso.ro



Marsorom portfolio

PREMIUM

Személyabroncsok Teherabroncsok

QUALITY BUDGET

MG + EM
abroncsok



MARSOROM PREMISESA Marsorom számokban
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MARSO Gume d.o.o. - Szerbia



MARSO Gume d.o.o. - Szerbia

• Cégadatok:
– cégbejegyzés: 2013. április 10., székhely: Belgrád

– tulajdonosok: 80% >> Marso Holding Kft.
20% >> magánszemély

– központi iroda: Belgrádban

– raktár: ProTeam Logistikai Központ, Dobanovci
kb. 25km-re  Belgrádtól

www.marsogume.rs



Marso Gume portfólió

PRÉMIUM

személyabroncsok

MINŐSÉGI GAZDASÁGOS

Mg + EMteherabroncsok



MARSO Gume d.o.o. - Szerbia

Szerb abroncspiac: értékesítési csatornák/2012 (becsült adatok)

66,3%4,8%

28,9%
wholesalers

networks

tire dealers

wholesalers

networks

tire dealers
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others

86%

15,5%

2,4% 3,3%

12,8%

Személy-, kisteher-, 4x4 Teher



MARSO Gume d.o.o. - Szerbia

• Értékesítési tervek – piaci szegmensek:
– végfelhasználók

• Csak B2C web shop eladás

• Szervizszolgáltatás pár év múlva

– viszonteladók

• Hagyományos nagykereskedelmi értékesítés, személyes kapcsolatok
erősítése

• B2B eladások ösztönzése: nincs még hagyománya

– autókereskedők

– flották

– részvétel állami pályázatokon: 2 éves pozitív mérleg szükséges



MARSO Gume d.o.o. - Szerbia

• Középtávú célok:
– A MarsoGume ismertségének – nagykereskedelmi szerepének 

megerősítése 2014-re

– 2014. piaci részesedés:
• Várható eredmény: 5%

– piaci részesedési/értékesítési célok:
• 2015: 7%

• 2018: 15%

– Marso Partner Klub kialakítása 2015-ben:
• lojális partnerhálózat

– Saját tulajdonú Marso szervizek: 2016-tól



MARSO Gume d.o.o. - Szerbia

• A Marso szerb piaci tapasztalatai:

– Jogi környezet

– Piaci lehetőségek

– Kapcsolatok



MARSO Gume d.o.o. - Szerbia

• Jogi környezet
– Cégbejegyzés: benyújtást követően 7 napon belül

– Okiratok/cégvezetés: 

• friss cégkivonat  (Apostille nem szükséges – kétoldali egyezmény)

• természetes személyek esetében útlevél

• a szerb ügyvéd közjegyző előtt hitelesített meghatalmazása az eljáráshoz 
(tulajdonos(ok)nak nem kell személyesen megjelenniük)

• Ügyvezető - az ő személyes jelenléte szükséges

– Székhely-cím szükséges, akár az ügyvédi iroda címe is felhasználható 
átmeneti időszakra – díj ellenében

– Törzstőke: 

• min. 500€

• alapításkor akár 0 €, max. 3 éven belül 100% 

• Marso Gume d.o.o. 10.000€



MARSO Gume d.o.o. - Szerbia

• Jogi környezet:
– Költségek:

• fordítások, bírósági illetékek, ügynökségi illetékek, bélyegző készítése, 
közzétételi díj, stb.: cca. 250€

• ügyvédi költség: 500€ - MarsoGume d.o.o.

– Teljes körű ügyintézés, ügyvédek listája elérhető (magyarul beszélő)

• a szerb  Társasági Törvény előírásai  hasonlóak a magyaréhoz

– Adók: Áfa: 20% (8%), nyereségadó: 10%, osztalékadó: 20%

– Előkészítés: 
• 2013. február: kapcsolatfelvétel,ügyvéd kiválasztása és megbízása

• 2013. március: elkészültek az szerződések, meghatalmazások, átadásra kerültek 
a hiteles dokumentumok 

• 2013. április eleje: bejegyzési kérelem benyújtása

• 2013. április 10.: cégbejegyzés



MARSO Gume d.o.o. - Szerbia

• Piaci tapasztalatok:
– Piackutatás: nagykövetség, Kárpát Régió Üzleti Hálózat, internet, személyes 

kapcsolatok hazai piaci ismeretekkel: 2013.január-március
– Szerb gumiabroncs piac: 

• 1.200 edb, (magyar piac: 2.255 edb)
• Gyártók kereskedelmi szervezettel (még) nincsenek jelen: 

– hazai gyártás: Michelin – Tigar, meghatározó piaci résszel >> kihívás, lehetőség

• Importőrök, viszonteladók: kb. 1.400 szerviz
– Fejlett nagykereskedelmi szereplők: 

» 70% piaci részesedés, kb. 100 szerviz
» 2-3 nagyobb méretű: 12-15% részesedés/cég
» 10-15 közepes méretű: cca. 3%-7% részesedés/cég

– Hálózatok: ma még csak 3 működik (Michelin, Vulco_Goodyear, 
Vianor_Nokian) kb. 130 gumiszerviz

– Gumiszervizek: független kereskedők, kb. 500 szerviz (magasabb
színvonalúak)

– Márkakereskedők: kb. 200 szerviz
– Garázs szervizek: kb. 500 (alacsonyabb

színvonalúak is!)



MARSO Gume d.o.o. - Szerbia

• Piaci tapasztalatok:
– Üzleti stratégia kidolgozása: 2013. április – július

– Dolgozók felvétele, betanításuk a Marso nyíregyházi központjában:
2013. április

– Logisztikai rendszer kialakítása: 2013. április – május

• kevés cég működik teljes körű szolgáltatással

– Értékesítés megkezdése: 2013. szeptember

• Kevésbé fejlett értékesítési technikák pl. a kedvezményrendszerben >>

• a 24 éves marsos tapasztalatok bevezetése a helyi viszonyok figyelembe 
vételével >> versenyelőny

• Internetes értékesítés még nem olyan elterjedt, mint itthon: jó lehetőség 
MarsoGume számára 

• Fontosak a személyes kapcsolatok a vevőkkel



MARSO Gume d.o.o. - Szerbia

• Piaci tapasztalatok:
– Nehézségek:

• Készpénz hiány, késedelmes fizetés: átlagos pénzbefolyás 160 nap

• Fizetési biztosítékok: 

– Legfontosabb a partner személyes és alapos ismerete, a jó kapcsolat!

– Bankgarancia: kevés ügyfél képes ill. hajlandó nyitni

– Elterjedt gyakorlat a váltó használata: üresen állítják ki, felhasználása az üzleti 
kapcsolatok végét jelentheti

– Marso Gume gyakorlat:

» Vevői forgalmazási szerződések, hitelkeretek rögzítése, váltó használata

» idén banki leszámítolással együtt alkalmazza a vevővel kötött szerződés 
alapján: erős nyomás a vevő számára - bankszámla zárolás

• Vámeljárás: nehézkes

– MarsoGume: vámraktárban tárol

– Pl. innen az esetleges áru visszaszállítása Magyarországra nagyon bürokratikus

– Nyilvántartása bonyolult



MARSO Gume d.o.o. - Szerbia

• Kapcsolatok:
– Magyar Nagykövetség, www.hita.hu

kereskedelmi iroda: Karagics Dusko, Külgazdasági szakdiplomata 

• 11000 Belgrade, Braničevska 13/3.
Tel: +381 (11) 344 7046
belgrade@hita.hu

– Kárpát Régió Üzleti Hálózat: www.crbnet.eu

• Újvidék-Novi Sad, Narodnog Fronta 10.
Tel/fax: +381 21 4802-071
E-mail: nora.gombar@crbnetwork.eu

– Milyen segítséget kaptunk?

• Törvények, előírások

• Könyvvizsgálók, ügyvédek, könyvelő irodák, fordítók

• Logisztikai cégek, közbeszerzések, domain regisztráció

• A nagykövetség kereskedelmi irodája tárgyalótermet biztosít

http://www.hita.hu/
mailto:belgrade@hita.hu
http://www.crbnet.eu/
mailto:nora.gombar@crbnetwork.eu


Sok sikert kívánok a szerbiai terveik 
megvalósításához!

Köszönöm a figyelmet!


