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Köszöntő

Tisztelt Partnerünk!
CEO, RÁBALUX CÉGCSOPORT

Baksa Kálmán

„A siker a teljesítmény jutalma.”

Értékek,

A magyar világítástechnikai piac meghatározó

Európában is terjeszkednek és sikeresek tudnak

amelyek kulturális és nyelvi határokon átívelve összekötnek

szereplője, a Rábalux cégcsoport, az elmúlt 25

lenni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a kitűzött célok

és sikeressé tesznek bennünket:

évben egy kis családi vállalkozásból stabil

megvalósulásáért folyamatosan tennünk kell:

alapokkal bíró, komoly nemzetközi cégcsoporttá

a megbízható minőségű, tanúsított termékek mellett

nőtte ki magát.

hozzáadott értékkel, komplex szolgáltatáscsomaggal
igyekszünk kiemelkedni mind a hazai, mind a külföldi

A cégcsoport eredményes működéséért ma

piacokon. Ebben nagy előnyünkre szolgál sokéves

már független vezetőség felel, annak

tapasztalatunk és elhivatott szakembereink. Piaci

köszönhetően, hogy a vállalkozást alapító

ismereteinket és termékfejlesztési projektjeinket

család a szervezet irányítását professzionális

a fogyasztói szokások és a lakberendezési trendek

menedzsmentre bízta. A stratégiaalkotásban

folyamatos figyelemmel kísérésével mélyítjük,

a tulajdonosok továbbra is részt vesznek,

amelynek köszönhetően ma már 2 000 cikkelemet

hatékony együttműködést biztosítva a cégcsoport

is meghaladó, állandóan bővülő termékkínálattal

igazgatóságával.

dolgozunk. A Rábalux gyártó- és nagykereskedelmi
cég is egyben, kínálatában egyaránt

Cégünk – kiskereskedelmi partnereivel együtt

megtalálhatóak a közkedvelt, mindenki

gondolkozva, egymást segítve – fontosnak tartja

számára elérhető és az exkluzív termékek is.

NYÍLT
KOMMUNIKÁCIÓ
Hiszünk a nyílt kommunikációban

TÖREKVÉS
A LEGJOBBRA
Mi akarunk lenni
a legjobbak és ezért
megteszünk mindent

MEGÚJULÁSI
KÉPESSÉG
Hiszünk a folyamatos
megújulás erejében

SZEMÉLYES
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Vállaljuk a felelősséget te�einkért
és döntéseinkért

TISZTELET ÉS
MEGBECSÜLÉS
Tiszteljük és értékeljük egymást

SZENVEDÉLY
Munkánkat szenvedéllyel
végezzük

a fogyasztói igények legmagasabb szinten történő
kiszolgálását. Partnereinkkel közös munkánk

Egy sikeres üzleti kapcsolat azonban nem csupán a

eredményeként 2018-ban már több közép-kelet

bővülő szortimentről, vagy a felek elégedettségét

európai országban piacvezetőként, illetve számos

szolgáló számokról, eredményekről szól. Hiszünk a

ország piacán meghatározó részesedéssel bíró, aktív

bizalmon alapuló együttműködés és a hosszú távú,

szereplőként vagyunk jelen.

személyes kapcsolat erejében, ahogy hiszünk abban
is, hogy közösen vallott értékeink hamarosan egy

Célkitűzésünk, hogy azon országokban, ahol
leányvállalatunk működik, a piaci részesedést és
a forgalmat évről-évre növeljük, valamint, hogy
azon vállalatok közé tartozzunk, akik Nyugat-
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ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG
Valljuk, hogy az ügyfél az első

Támogatjuk a vállalkozó
szellemű gondolkodásmódot

CSAPATSZELLEM
Egy Csapat vagyunk!
Mi vagyunk A Csapat!

asztalhoz ültetnek bennünket.

BAKSA KÁLMÁN

VÁLLALKOZÓI
GONDOLKODÁS

BÜSZKESÉG
Büszkék vagyunk
munkánkra és
sikereinkre

vezérigazgató
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Rábalux
a világban

Jelmagyarázat

ÉRTÉKESÍTÉSI
LEÁNYVÁLLALATAINK

JELENLEGI
EXPORTPIACAINK

LEÁNYVÁLLALATAINK
EURÓPA HATÁRAIN TÚL

• Magyarország

• Ausztria

Hong Kongban beszerzési, minőségbiztosítási- és gyártási leányvállalatunk működik.

A cégcsoportunk központja

• Bulgária

• Bosznia-Hercegovina

Magyarországon, Győrben

• Csehország

• Finnország

található, közös üzleti nyelvünk

• Észtország

• Görögország

az angol.

• Horvátország

• Grúzia

• Lengyelország

• Hollandia

• Lettország

• Macedónia

• Litvánia

• Montenegró

• Románia

• Németország

• Szerbia

• Olaszország

• Szlovákia

• Szlovénia

KÖZPONT

HONGKONG

• Ukrajna

JÖVŐBELI
TERVEINK
Kapcsolatépítési és -fejlesztési
célterületeink a jövőben.

NÉZZE MEG
VÁLLALATI VIDEÓNKAT!
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Rábalux
számokban

2000

4.1 M EUR

13.2 M EUR

22 M EUR

25 M EUR

2004

2012

2018

2019

1993

50 db

2005

996 db

70 Fő

2015

1510 db

170 Fő

2018

1926 db

2003

20 Fő

2007
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1.1 M EUR

Rábalux partnerek
üzlettípusok szerint

Alapítás éve:

Tulajdon:

1993

100% magyar

Termékeink piaci lefedettsége
1993

2007

Magyarország

Magyarország, Bulgária, Csehország,
Horvátország, Lengyelország, Románia,
Szlovákia, Ukrajna

2018

3 000+

2 000+

Forgalmazott termékek száma

Létszám

2018

Árbevétel

világítástechnikai
szaküzlet

1 000

áruházlánc

Jelentősebb kiskereskedelmi partnereink:
Auchan, Bauhaus, BricoDepot, Bricomarché, Dedeman,
Depo, Epicentr, Gradja, Hornbach, Leroy Merlin, Lesnina,
Media Markt, Merkury Market, Mömax, Mr. Bricolage, OBI,
Office Depot, Patio Color, Praktiker, UniHobby

Raktárkapacitás:

7 000 m
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10 000 raklap

3 000 000/év
kiszállított lámpatest

rabalux.com

1 000 000/év

Magyarországon összeszerelt lámpatest

Magyarország, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária,
Csehország, Észtország, Finnország, Görögország, Grúzia,
Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Macedónia, Montenegró, Németország, Olaszország,
Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna

200 000/év
megmozgatott raklap

3 500/év

elindított teherautó
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Területi
Vezetőink
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NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÉS MARKETING IGAZGATÓ

TERMÉKFEJLESZTÉSÉRT, BESZERZÉSÉRT ÉS
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÉRT FELELŐS IGAZGATÓ

„Termékeink, s a Rábalux márka Európa 23 országában van jelen. Multinacionális áruházláncoktól helyi
szaküzleteken át a nemzetközi és lokális webshopokig több ezer üzletben találkozhatnak vásárlóink
termékeinkkel. Ismerjük, s beépítjük portfóliónkba a nemzetközi trendeket és a helyi igényeket is. Vásárlóink és kereskedelmi partnereink igényeinek előrejelzése alapján releváns, a Rábalux márkát építő,
az értékesítést hatékonyan támogató marketingeszközöket használunk online és offline. Partnereinket
pontosan, gyorsan szolgáljuk ki, ígéreteinket betartjuk. Rugalmasan reagálunk a felmerülő igényekre,
zökkenőmentes együttműködés keretében biztosítunk kiváló ár-érték arányú és nagy forgási sebességű
termékeket. Partnereink sikerében vagyunk érdekeltek.”

„Szenvedélyes csapatunkban a dizájnerek a legfrissebb
lakberendezési trendeknek megfelelő termékeket keresik,
tervezik, hogy egy színes portfoliót mutathassunk be.
E termékek nagytömegű gyártása során hongkongi és
magyarországi minőségbiztosítási kollégáink kétszintű ellenőrzési
rendszerrel biztosítják, hogy minden termékünk megfeleljen az
EU szabványainak. Mindezt nemzetközi környezetben, egyéni
felelősséggel. És vidáman.”

Bővíz Ferenc

Zalka Ádám

rabalux.com
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REGIONÁLIS GAZDASÁGI VEZETŐ

Amrein Barbara

„Az évről évre kétszámjegyű árbevételnövekedésével és a 22 millió eurót meghaladó éves árbevételével a Rábalux egy
megbízható, stabil pénzügyi alapokkal rendelkező cégcsoport. A pénzügy területén is működtetett SAP rendszer, a jogszabályok és rendeletek maximális betartása, a kollégák szakmai tudásának folyamatos magas szinten
tartása, valamint a központi kontrolling mellett nagy hangsúlyt fektetünk partnereink igényeire.
Hitünk szerint ugyanis munkánk nem ér véget az értékesítéssel, ezért partnereink munkáját
komplex pénzügyi szolgáltatáscsomaggal segítjük.”
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LOGISZTIKAI VEZETŐ
NEMZETKÖZI HUMÁN
ERŐFORRÁS VEZETŐ

Giczi-Kocsis Noémi
„Stratégiai gondolkodásmód és tudatos HR
tevékenység nélkül elképzelhetetlen hosszú
távon sikert aratni. Az elért eredmények mögött
az állhatatos munka mellett a szervezet tudatos
fejlesztése áll. Nagy hangsúlyt fektetünk
munkatársaink kiválasztására, megtartására
és fejlesztésére. Büszkén mondhatjuk, hogy
valamennyi terület élén tapasztalt, sok esetben
nemzetközi nagyvállalatoknál edződött vezető
áll, aki támogatja és ösztönzi csapatát. Olyan
cégkultúrát formálunk a hétköznapokban, ahová
reggel tettre készen érkezünk, egymást inspirálva
oldjuk meg a feladatokat, és munka után szívesen
koccintunk egy eredményesen zárt projektre.”

rabalux.com

Horváth Anett

„Nagy felelősséggel, nap mint nap azon dolgozunk, hogy a megrendelési
folyamat legutolsó fázisaként, a termékek kiszállítása teljes vevői
elégedettséggel záruljon. Elhivatottságunk, hogy rövid szállítási határidővel,
a termékek megóvása mellett juttassuk el a megrendeléseket partnereink
részére. Fontosnak tartjuk a folyamatok teljes nyomonkövethetőségét,
melyhez az egységes és zárt vállalatirányítási rendszerünk adja a
támogatást. Sokat teszünk azért, hogy folyamatosan fejlesszük rendszerünket,
s mindig a legmodernebb megoldásokat válasszuk. Nem elégszünk meg
csupán a jóval, ezért különböző teljesítménymutatókkal rendszeresen
elemezzük hatékonyságunkat.”
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SZAKÜZLETI
SZEGMENS
Szaküzleti partnereink kulcsfontosságúak számunkra.
Nem csak a forgalmi adatokat figyeljük, de számítunk
tapasztalataikra is, hiszen ők azok, akik közvetlen
kapcsolatban állnak a vásárlókkal.
Közreműködésükkel vagyunk képesek
termékszortimentünk finomhangolására. Szaküzleti
szegmensünkben nagy hangsúlyt kap az exkluzív
termékcsalád tagjainak és az újdonságok
értékesítése, és egyre nagyobb igény mutatkozik
a funkcionális, egyedi, smart technológiás
csúcstermékeink iránt.

Portfóliónk
Csapatunk legfőbb törekvése, hogy mind technológiai, mind esztétikai
szempontból újat, egyedit és izgalmasat alkosson.

NAGYÁRUHÁZI SZEGMENS

Termékfejlesztésünk egyik fő irányvonala – a hagyományos termékszortiment
megtartása és változó fogyasztói igényekhez igazítása mellett – a trenddiktálás.
Ehhez a koncepcióhoz illeszkednek print és online katalógusaink, kiállítótereink,
melyek nem önállóan, hanem különböző stílusú enteriőrök részeként mutatják
be a designer csapatunk által megálmodott világítótesteket.
Mi nem csupán értékesítünk, hanem inspirálunk és ízlést formálunk.
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Multinacionális nagyáruházi partnereink annak az árérzékeny fogyasztói rétegnek
az igényeit elégítik ki sikeresen, akik termékválasztását a megfelelő ár-érték arány,
a megbízható minőség és a sokéves pozitív tapasztalat határozza meg.
Ez a jelentős vásárlói szegmens a kedvező árfekvésű, már jól bevált, hagyományos
termékeinket keresi, és egy stabil fogyasztói bázist jelent számunkra.

rabalux.com
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PRIVATE LABEL
Hosszú távon előnyös
együttműködés részeként partnereink
számára saját márkanévvel ellátott
lámpatestek és fényforrások,
egyedileg meghatározott termékek
gyártását is vállaljuk. Így lehetőséget
biztosítunk, hogy partnereink
beszállítói körük növelése és saját
szakértő apparátus fenntartása
nélkül is hozzájuthassanak saját
márkanevükkel ellátott termékekhez.
Szolgáltatáscsomagunk részeként,
akár a Rábalux márkanév megtartása
és kizárólagos forgalmazói jogok
biztosítása mellett, EXW vagy DDP
szállítási lehetőségeket és egyedileg
kialakított fizetési módokat is
kínálunk.

DESIGNED BY
RÁBALUX FOR YOU
Termékszortimentünk alakításában egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak saját designer csapatunk által
tervezett termékeink. Mivel az elmúlt időszakban
megugrott az igény az egyedi, exkluzív világítástechnikai
eszközök iránt, melyek már nem csupán világítótestként
szolgálnak, hanem az adott enteriőr stílusának szerves
részét képezik, szakembereink a technológiai újításokon
túl a formatervezésre is hatványozott energiát
fordítanak. A lámpa többé nem egyszerű lámpa, hanem
lakberendezési tárgy is, mely egy
átgondolt koncepció része.
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Elérhetőségek
RÁBALUX KÖZPONTI IRODA

LENGYELORSZÁG

Rabalux Világítástechnika Zrt. • 9027 Győr, Körtefa u. 5. • Magyarország • Tel.: +36 96 526 716;
Fax: +36 96 418 616 • E-mail: info@rabalux.com • www.rabalux.com

Rabalux Sp. z o.o. • ul. Sołtysia 119 • 40-750 Katowice • Polska • Tel.: +48 32 254 61 34
Fax: +48 32 257 01 22 • E-mail: infopl@rabalux.com

BULGÁRIA

ROMÁNIA

РАБАЛУКС ЕООД / RABALUX EOODул • “Андрей Николов”№15, 1111 София, • България
Тел/Факс: +359 2 936 00 97 • E-mail: infobg@rabalux.com

SC RABALUX SRL • Cluj-Napoca, str. Fabricii, • nr. 93-103, jud. CLUJ • Romania, cod postal: 400632
Tel.: +40 264 456 040 • Fax: +40 264 456 040 • E-mail: inforo@rabalux.com

HORVÁTORSZÁG

SZERBIA

RABALUX RASVJETA d.o.o. • 10000 Zagreb, Andrije Žaje 10, • Hrvatska • Tel.: +385 1 652 80 66
Fax: +385 1 652 80 65 • E-mail: infocro@rabalux.com

Rabalux SRB d.o.o. • Autoput br.20. 11080 Beograd – Zemun • Srbija • Tel: +381(0)11 2013 986;
+381(0)11 2013 989 • Fax:+381(0)11 2013 916 • E-mail: infosrb@rabalux.com

CSEHORSZÁG

SZLOVÁKIA

RABALUX CZ Svítidla s.r.o. • Kaštanová 141/a, 617 00 Brno, • Česká Republika
Tel.: +420 513 033 019 • Fax: +420 311 514 579 • E-mail: infocz@rabalux.com

RABALUX SK. Svietidlá, s.r.o. • Alžbetínske nám. 328 • 929 01 Dunajská Streda • Slovenská Republika
Tel.: +421 31 551 54 04 • Fax: +421 31 551 54 04 • E-mail: infosk@rabalux.com

ÉSZTORSZÁG, LETTORSZÁG, LITVÁNIA

UKRAJNA

UAB „Rabalux Baltic” • LT-14182 Bičiulių g. 29 Bukiškis, Vilniaus r. • Lietuva
Tel.: +370 6161 3066 • E-mail: infobaltic@rabalux.com

TОВ Рабалукс • вул. Рилєєва 4, м Ужгород, • Україна, 88017 • Тел.: +38 0312 44-14-15
Тел/Факс: +38 0312 64 04 64 • E-mail: infoua@rabalux.com

MAGYARORSZÁG
Rabalux Magyarország Kft. • 9027 Győr, Körtefa u. 5. • Magyarország • Tel.: +36 96 526 716
Fax: +36 96 418 616 • E-mail: infohu@rabalux.com

