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CÉGÜNK
A Pátria Nyomda Zrt. Magyarország egyik vezető nyomdaipari, illetve
papír-, író- és irodaszer kis- és nagykereskedelmi cége. Az 1893-ban alapított, 100% hazai tulajdonban lévő
vállalkozásunk több mint 350 munkavállalót foglalkoztat, éves forgalmunk
meghaladja a 22 millió eurót.
A dinamikus fejlődést innovációs
képességünk és folyamatos fejlesztéseink garantálják, ez hosszú távon
is sikerünk és stabilitásunk egyik
záloga.
Nagy hangsúlyt fektetünk a kreatív
termékfejlesztésre, a hagyományos

megoldások mellett a legkorszerűbb
technológiák és eszközök alkalmazására. Elkötelezett és magasan képzett
szakembereink mindent megtesznek
azért, hogy ügyfeleink számára az
igényeiknek legmegfelelőbb termékeket és szolgáltatásokat, személyre szabott, hatékony megoldásokat
kínáljunk.
Üzleti partnereinkkel közösen gondolkodva, velük szorosan együttműködve igyekszünk kihasználni a hazai
és régiós nyomdaiparban, illetve a
papír-, írószer- és irodaszerpiacban
rejlő lehetőségeket.

ÜZLETÁGAINK
PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS IRODASZER
A legszélesebb termékkört biztosítjuk Magyarországon viszonteladó
partnereinknek és lakossági vásárlóinknak: kínálatunkban több mint
20 000 irodaszer, írószer, papíráru,
iskolaszer, különféle felhasználású
nyomtatvány, valamint kreatív és dekorációs termékek szerepelnek.
NYOMDA
Az egyik legnagyobb gyártókapacitással rendelkező hazai nyomdaként
rendkívül széles termékpalettával,
komplex nyomdaipari szolgáltatásokkal és korszerű megoldásokkal állunk
ügyfeleink rendelkezésére.

TANÜGYI NYOMTATVÁNYOK
Évtizedek óta piacvezetők vagyunk a
tanügyi nyomtatványok gyártása és
forgalmazása terén, a hazai köznevelési és felsőoktatási intézmények által
használt okmányok és dokumentumok teljes választékát kínáljuk.
BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS
Rendkívüli termékválasztékunkkal az
egyéni felhasználástól a nagy tételű
kiszállításig minden igényt kielégítünk
a bélyegzőpiacon.

Az irodaszer-divízió folyamatosan
bővülő kínálatában több mint 20 000
cikkszám szerepel. A kiváló ár-érték arányú, saját márkás pd-termékek folyamatos
készleten tartásán kívül hangsúlyt fektetünk a magas minőségű importáruk beszerzésére, szem előtt tartva a piaci trendeket, újdonságokat.
Több neves külföldi és hazai gyártó választékának biztosítása mellett számos kiemelt
nemzetközi márka kizárólagos forgalmazását
is ellátjuk, jelenleg a régió legnagyobb márkadisztribútora vagyunk az irodaszerpiacon.

TERMÉKCSOPORTJAINK
• irodaszerek
• írószerek
• papíráru
• másoló- és nyomtatópapírok
• borítékok, etikettek
• nyomtatványok
• irodai kisgépek
• számítástechnikai eszközök
• nyomtatási kellékanyagok
• csomagolóanyagok, -eszközök
• irodaberendezés
• vizuáltechnika

A magyarországi nyomtatványpiac legjelentősebb szereplőjeként több mint 2000
saját gyártású ügyviteli, biztonsági, tanügyi és más szigorú nyilvántartást igénylő
nyomtatványt értékesítünk.

• dekorációs és kreatív termékek
• ajándékok
• bélyegzők

PORTFÓLIÓNK

IMPORTMÁRKÁINK

Magyarországon egyedülálló módon a
teljes kereskedelmi csatornát lefedjük, jelen vagyunk a gyártástól a viszonteladói, illetve a közvetlen fogyasztói
értékesítésig.
Kis- és nagykereskedelmi tevékenységünket országos szaküzlethálózatunkon és
7000 nm-es központi raktárbázisunkon,
valamint országos területi képviselői
szervezetünkön keresztül végezzük.

A kilenc budapesti, illetve az elsősorban
megyeszékhelyeken található további
tizennégy Pátria Papír szaküzlet ismert
és elismert a hazai fogyasztók körében.
Jelenleg több mint 3000 vásárló fordul
meg naponta üzleteinkben, számukra
az irodaszer-divízió kínálatában szereplő valamennyi márka és termékcsoport
elérhető, legyen szó akár otthoni, iskolai vagy irodai felhasználásról.

Az egyes üzletek választékának kialakításánál figyelemmel kísérjük az aktuális
Megújítottuk webáruházainkat: viszonteladóink a www.irodaszer.patria.hu, piaci trendeket és innovatív megoldáegyéni vásárlóink a www.patriapapir.hu sokat, a felmerülő vásárlói igényeknek
megfelelően bővítjük a szortimentet és a
címen érhetik el elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások körét. Bolthálózatunkban
szolgáltatásainkat.
egységesített, illetve megszemélyesíthető,
egyedivé tehető termékek rendelésére is
Magyarország legnagyobb irodaszer-bolthálózatával rendelkezünk. lehetőség van akár kis mennyiségben is.

ÉRTÉKESÍTÉSI STRATÉGIÁNK

Franchise-programunk keretében
marketing-, beszerzési és értékesítési
támogatást nyújtunk szerződött kiskereskedő partnereinknek. Értékesítünk továbbá a hipermarketek, kiskereskedelmi
láncok számára is. Az alap irodaszereken
kívül elsősorban szezonális termékeket
szállítunk a Spar, CBA, Müller Drogerie,
Penny Market üzleteibe.
Viszonteladói értékesítésben mintegy
3500 szerződött partnert, iroda- és cégellátással foglalkozó vállalkozást, papír-írószer kiskereskedőt szolgálunk ki rendszeresen, így rajtuk keresztül számtalan hazai
és nemzetközi céghez, köz- és magánintézményhez, szervezethez, illetve lakossági
vásárlóhoz jutnak el a Pátria-termékek.
Célunk, hogy ügyfeleinknek hosszú
távú, kölcsönösen előnyös együttműkö-

dés keretében széles körű szolgáltatásainkkal és folyamatosan bővülő, minőségi termékválasztékunkkal megbízható
piaci megoldást biztosítsunk.
Hiszünk a személyes értékesítés
erejében, több évtizedes kereskedelmi tapasztalattal és kivételes
piacismerettel rendelkező képviselőink rendszeresen látogatják
viszonteladóinkat, tájékoztatják
őket az aktualitásokról, különleges ajánlatokról, szakmai támogatást nyújtanak, segítik őket a
tendereken való részvételben is.
Viszonteladó partnereink számára
éves és szezonális termékkatalógusokat,
egyedi és szezonális akciós kiadványokat, hírleveleket jelentetünk meg.

EGYEDI GYÁRTÁSOK
Cégünk az egyik legszélesebb gyártókapacitással rendelkező hazai nyomdaipari vállalat, kiemelkedő a szerepünk az
ofszet-, rotációs és digitális nyomtatásban. Korszerű technológiai hátterünknek
köszönhetően szinte minden megrendelői igényt képesek vagyunk gyorsan és

kiváló minőségben teljesíteni. Az egyre
növekvő megrendelői elvárásokhoz
igazodva vállaljuk kis szériás, egyedi
arculattal, megszemélyesített vagy akár
előre kitöltött adattartalommal készülő
termékek gyártását is.

IRODAI NYOMTATVÁNYOK
• névjegyek
• jegyzettömbök
• levélpapírok, borítékok • dossziék

ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYOK, LEPORELLÓK
– SORSZÁMOZOTT, PERFORÁLT,
SZEMÉLYRE SZABOTT KIVITELBEN
• csekkek
• számlalevelek
• tértivevény

BIZTONSÁGI NYOMTATVÁNYOK
• értékpapírok
• értékcikkek
• tanügyi nyomtatványok • jegyek, kuponok

REKLÁM- ÉS MARKETINGANYAGOK
•
•
•
•

plakátok, szóróanyagok
brosúrák, katalógusok
egyedi, megszemélyesített nyomtatványok
dm-levelek sorszámozással

NAGY FORMÁTUMÚ NYOMTATÁS
•
•
•
•

poszterek, óriásplakátok
roll-upok, megállítók
molinók, bannerek
reklám- és cégtáblák

• jármű- és kirakatmatricák
• tapéták, reprók,
vászonképek
• épülethálók, zászlók

EGYÉB NYOMDAI TERMÉKEK
• könyvek
• naptárak
• magazinok

CSOMAGOLÁSTECHNIKAI ANYAGOK
• papír- és vinilalapú
öntapadós címkék
• biztonsági címkék
• ragasztószalagok

• faltkarton dobozok
• hajlékonyfalú
csomagolóanyagok

Kapcsolat:
Pátria Irodaszer
cím: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.
telefon: +36-1-463-0440
fax: +36-1-463-0450
e-mail: info@patria.hu
web: www.irodaszer.patria.hu; www.patriapapir.hu

