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Csúcstámadás

A magyar 
higiéniai 
szolgáltató

 
Iratkozzon fel 

hírlevelünkre,  
hogy folyamatosan értesüljön  

új szolgáltatásainkról,  
híreinkről, akcióinkról!

www.assist-trend.hu
(a weblap alján található űrlapon)

1:50.73. Ez a férfi 200 méteres pillangóúszás új világ-
csúcsa. Milák Kristóf az amerikai úszólegenda, 

Michael Phelps tíz évvel ezelőtt még az úszást 
segítő “cápadresszben” elért csúcsát döntötte 
meg július végén. Az érdi gimnazista ugyan ért 
már el figyelemre méltó eredményeket (tavaly 
az Európa Bajnokságon is szerzett aranyat), 
de ez a csúcs azonnal világhírűvé tette – most 

már várják tőle az aranyat, a rekordot, az újabb 
csúcsokat. Nehéz feladat vár rá. Felfelé haladni 

sokszor könnyebb, mint  a csúcson maradni. Túl 
a csúcson már nincsenek látványos előrelépések, nagy 

ugrások. Nap mint nap azért küzd az ember, hogy csak egy 
kicsivel még jobb legyen, hogy önmagát legyőzve érhessen el újabb 
rekordot, egy leheletnyivel jobb eredményt az előzőnél.

A magyar turisztikai szektor tavaly láthatóan elérte a csúcsot. Az első 
féléves statisztikák szerint az idén megismételni lehet csupán a múlt évi 
eredményt, de jócskán túlszárnyalni már nem. Ugyan az időjárás sem 
volt kegyes a vendéglátósokkal – a szezon nem indult valami szépen -, 
de ezt leszámítva is annyi bizton kijelenthető: az előző években megszo-
kott gyors menetelésnek vége, a 10 százalékos vendégszám-növekedés 
a múlté. Jó időkben néhány százalékponttal növekedhet a vendégéjsza-
kák száma, ami így is azt jelenti majd, hogy újabb rekordot ér el a szek-
tor. Lehetőség leginkább a színvonal növelésében látszik, abban, hogy 
adott vendégkört egyre magasabb értékű szolgáltatásokkal szolgálják ki 
és így érjenek el nagyobb bevételt. 

Nincs ez másként nálunk sem – az Assist-Trend a HoReCa szektor 
kiszolgálójaként osztozik a partnerei előtt álló kihívásokban. Hosszú évek 
tapasztalata már, hogy a szektorban a higiéniai termékek iránti kereslet 
szoros összefüggést mutat a vendégforgalommal: akkor megy nekünk 
jól, ha ügyfeleink növelni tudják bevételeiket. 

Tudtuk, hogy a gyors növekedés korszaka, a rekordok elérése után 
nehéz feladat vár majd mindenkire: meg kell őrizni az elért eredmé-
nyeinket és lépésről lépésre haladva szükséges továbbmennünk. Ennek 
érdekében döntöttünk úgy, hogy a Level Up Together együttműködés 
keretében partnereinkkel közösen kínálunk komplex megoldáscsoma-
gokat a HoReCA szektor szereplői számára. Az iparágban ma ugyanis 
a legnagyobb problémát a munkaerőhiány jelenti. Ez ma már gátja 
a további növekedésnek - a gyors bővülésnek leginkább a kínálat hiánya 
szab határt. Így a vendéglátóknak az jelenti ma a legnagyobb segítsé-
get, ha a háttérszolgáltatások színvonalának emelésében, a munkaerő 
hatékonyságának növelésében kapnak támogatást. Az Assist-Trend így 
nem csupán a higiéniai termékek és szolgáltatások teljes körét kínálja, 
de  szolgáltatásai kiterjednek a padozatápolásra, a higiéniai szaktanács-
adásra, az időszakos nagytakarításra, a vízkezelésre, a légtisztításra, 
az online mosó- és mosogatószer adagolásra, mosogatógép szervizre, 
a munkaerő betanításra is.

Stratégiánkat igazolják az eredményeink. Az Assist-Trend első fél-
éves forgalma a HoReCa üzletágban a múlt évi rekordot is túlszárnyalta. 
Ebben annak bizonyítékát látjuk, hogy partnereinkkel együttműködve 
sikerült megtalálni az utat, amelyen vevőinket jobb színvonalon, maga-
sabb értéket adva tudjuk kiszolgálni.

Bodrogai Ferenc  
ügyvezető, alapító tulajdonos

Ecoecho® termékeink a megfelelő választás az Ön környezettudatos imidzséhez. Az ecoecho® kritériumoknak csak 
akkor felelnek meg termékeink, ha teljesítenek a négy környezeti követelmény közül legalább kettőt: Erőforrást 
takarítanak meg, megújuló forrásokból készülnek, komposztálhatóak, ellenőrzött forrásokból származnak.
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FóKuszbAnFóKuszbAn

Human Map – Együttműködést építünk
Mit tud tenni a vezető a csapat elégedettségéért?

A programról tájékozódhat  
a www.szeszt.hu oldalon. 
Regisztráljon a szÉszT adatbázisába, 
hogy meghívót küldhessünk!

Elkapkodták a Piszke 
termékeit az Auchan vásárlói
EgyhEtEs akcióban kínálta a környEzEtbarát 
csomagolású, mEgújult crEpto 
toalEttpapírt az auchan, ám az áruházlánc 
tagjainál az Egy hétrE mEgrEndElt 
készlEt két-három nap alatt Elfogyott. 
a fogyasztói visszajElzésEk alapján 
a magyar piszkE papír kft. tovább 
dolgozik a tErmékEk fEjlEsztésén, hogy 
azok mindinkább mEgfElEljEnEk a vásárlók 
igényEinEk. 

Július elején mutatkozott be az Auchan 
áruházlánc 24 üzletében a Crepto. A vissza-
térő márka környezetbarát csomagolásban 
került a boltokba. A francia lánc a műanyag-
mentes hónap kezdetére időzítve egyhetes 
bevezető akcióban kínálta a termékeket. 
A Magyar Piszke Papír Kft. munkatársai 
az áruházakban személyesen magyaráz-
ták el a vevőknek, hogyan tudnak maguk 
is hozzájárulni a környezet védelméhez, ha 
műanyagmentes csomagolású és nagyobb 
lapszámú terméket választanak. 

A tapasztalatok igazolták az előzetes 
elképzeléseket: az alacsony áron kínált, 
rossz minőségű, környezetszennyező 
ter mékek helyett az egyre tudatosabb 
fogyasztók a jó ár-érték arányú fogyasz-
tási cikkeket részesítik előnyben. Egyre nő 
az igény a környezeti szempontból fenn-
tartható termékek iránt, és ez a fogyasztói 
elvárás a higiéniai papírok piacán is megje-
lenik. Ezt mutatja, hogy az Auchan akciója 
során minden áruházban néhány nap alatt 
elfogyott az előzetesen megrendelt meny-
nyiség, az áruházlánc tapasztalt beszerzői 
egyszerűen alulbecsülték az érdeklődést.  
Fogyasztói visszajelzések alapján minden-
esetre a Magyar Piszke Papír Kft. tovább 
dolgozik a termékek fejlesztésén, hogy 
azok mindinkább megfeleljenek a vásárlói 
igényeknek. 

Ami biztos, hogy a jövőben is a műanyag-
mentes, papírdobozos csomagolás újrahasz-
nosított és újrahasznosítható alapanyagokból 
készül majd. A csomagolás tervezésénél 
folyamatosan ügyelnek arra is, hogy a dobo-
zok egyneműek legyenek, ami megkönnyíti 
az újrahasznosítást. A doboz konstrukcióját 
úgy alakítják ki, hogy annak alapanyagigénye 
a lehető legkisebb legyen, miközben figyelmet 
fordítanak arra, hogy az áru teljesen illesz-

kedjen a raklaphoz. Így a raklapot a lehető 
legjobban ki lehet használni, ami ismét csak 
csökkenti a csomagolás ökológiai lábnyomát. 

A Magyar Piszke Papír Kft. célul tűzte ki 
a logisztikai környezetterhelés csökkentését 
is. A termékek kialakításakor figyeltek arra, 
hogy a tekercsen minél több hasznos papír 
legyen. A Magyar Piszkénél egy tekercsen 
250 lap van, míg a hagyományos termékeken 
átlagosan csak 150, így 36 tekercsen 60 
hagyományos tekercsnek megfelelő papír 
van, melynek köszönhetően a tekercs bel-
sejében található, újrafelhasznált papír-
ból készülő, és végül hulladékként kidobott 
cséve mennyiségét is sikerült környezettu-
datos módon 40%-kal csökkenteni. Mindez 
azt is jelenti, hogy a Crepto kisebb helyen is 

elfér: a doboz mérete 25 százalékkal kisebb, 
mintha 60 tekercset kellene elhelyezni. 

Ma a piacon jelen lévő 2 rétegű toalett-
papírok nagy hányada 150-170 lapot,  
a 3 rétegűek pedig 140-150 lapot tartalmaz-
nak, ritka az efeletti lapszám. Kéztörlő esetén 
a piacon található átlag termék az Inspiratív 
Szilvia lapszámának mindösszesen a felét, 
körülbelül 45-50 lapot tartalmaz, mondhatjuk: 
sok levegőt szállítunk és veszünk jelenleg sok 
műanyagba csomagolva.

A Magyar Piszke Papír Kft. szerint fontos, 
hogy a fogyasztókban is tudatosítsuk, hogy 
a nagy kiszerelésű, nagy lapszámú, környe-
zetbarát csomagolású, kevés hulladékot 
termelő termékek választásával ők is tesz-
nek környezetünk védelméért. 

Valószínűleg minden csapatvezető, cégvezető szembesült már 
a helyzettel: egy kulcskolléga váratlanul felmond, átpártol 
a konkurenciához, vagy több pénz és szebb jövő reményében 
külföldre igazol.

Mit tud tenni egy vezető azért, Hogy kollégái 
elkötelezettebbek és lojálisabbak legyenek,  
és Hosszú távon tudjon építeni rájuk?

A folyamatosan növekvő teljesítményt, az egyre jobb és jobb 
eredményeket hosszú távon csak egy olyan motivált csapat tudja 
elérni és fenntartani, amelyben megvan az összhang, a szövetség, 
és ahol nincsenek túlsúlyban a hozzáállási, motivációs és együtt-
működési problémák.

Ha motivációról beszélünk, az első szempont, ami mindenkinek beug-
rik, az a magasabb fizetés. Valljuk be, fizetésemelést adni jellemzően 
bajos ügy - vagy a cég belső szabályai, vagy szimplán gazdaságos-

sági okok miatt általában nehe-
zen járható út. Ami jó hír, hogy 
a magasabb fizetés nem az egye-
düli megoldás a problémára. Sőt, 
kutatások szerint az alapbér 
megemelése csak rövid ideig 
emeli az emberek motivációját, 
mivel a megemelt fizetés idővel 
„megszokássá válik”, így az elkö-
telezettségre kevesebb ráha-
tása van. Persze ez csak abban 
az esetben igaz, ha a kiindulási 
bér egyébként korrekt. Lehet, 
hogy az új dolgozó az anyagi 
juttatások miatt jött a cégéhez, 
de a 20 éves HR és szervezet-
fejlesztési tapasztalatunk azt 
támasztja alá, hogy nem emiatt 
fog ott maradni. A hiteles, elér-
hető vezető személye és pozitív 
hozzáállása, a tartalmi feladat-
kör, a megbecsültség érzése, 
a rendszeres visszacsatolás 

hosszútávon sokkal nagyobb arányban járul hozzá a dolgozói elé-
gedettséghez, mint a pénz. Ezek kialakítása és alkalmazása pedig 
a vezető feladata. 

Ezt valódi odafigyeléssel, rendszeres, párbeszéden alapuló kommu-
nikációval, a jelzett problémák meghallgatásával lehet elérni. Ha 
mostanában még nem tette, kérdezze meg munkatársait, hogy van-e 
bármivel problémájuk, elakadásuk? Ha az így gyűjtött ügyeken tuda-
tosan fókuszt tart, kollégája érezni fogja, hogy érte dolgozik. 

Mi a Human Map-nél a szervezeten belüli együttműködés, bizalom 
és szövetség megteremtésén keresztül tudunk pozitív hatással 
lenni partnereink eredményességére és hatékony működésére. 
Büszkék vagyunk arra, hogy az idei évtől stratégiai partnerként 
az Assist-Trend sikeréhez is hozzájárulhatunk.  

Ha Önt is érdekeli, hogy csapatában hogyan tud valódi együtt-
működést építeni, hallgassa meg előadásunkat a SZÉSZT konfe-
rencián szeptember 17-én Egerben, október 8-án Tihanyban, vagy 
november 5-én Budapesten!
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HIgIÉnIA mIndeneK FeleTT HIgIÉnIA mIndeneK FeleTT

Új, környezetbarát padlóápolási  
eljárás az Assist-Trend kínálatában

 Regele András
higiéniai szakértő és szaktanácsadó

(takarítástechnológia  
és felületkezelési eljárások)

+36 20 775 7726
regele.andras@assist-trend.hu

új, innovatív, környezetkímélő, 
gyémántkorongos padozatápolási 
Eljárással bővítette szolgáltatási 
kínálatát az assist-trEnd kft. 
az új módszEr sEgítségévEl 
lehetőség nyílik különböző 
anyagú padlófElülEtEk ápolására, 
hElyrEállítására, lEgyEn szó 
alaptakarításról, bEvonat 
Eltávolításról, fényezésről vagy 
akár napi takarításról. 

miBen különBözik  
a gyémántkorongos 
Felületkezelés  
a Hagyományos 
eljárásoktól?
Környezetbarát módon, víztakaréko-
san oldható meg a padozattisztítási 
és ápolási folyamatok nagy része. 
Tisztítószer nélkül elvégezhető vele 
az alaptakarítás, a napi takarítás, 
a végeredmény pedig minden eset-
ben további eszközök használata nélkül is 
tiszta és csillogó, szinte új felület. Használ-
ható bevonat-eltávolításra környezetbarát 
módon: a gyémántkorongos bevonat-eltá-
volítás vegyszerigénye felülettől és bevonat-
tól függően körülbelül harmada, vízigénye 

körülbelül fele a hagyományos vegyszeres 
eljárásnak. Költség- és időkímélő eljárás, 
gyorsan és hatékonyan végezhető mun-
kafolyamat a napi üzemmenet mellett.  
1 m2 bármilyen állapotú felület megmun-
kálása, fényessé és csillogóvá varázslása 
a megfelelő szakértelemmel felruházva 
mindösszesen 15 percet vesz igénybe. 
A gyémántkorongos eljárás előtt lehetsé-
ges a felületek sérüléseinek, töréseinek, 
apró hiányosságainak színezhető pasztá-
val történő javítása, majd a felületkezelés 
során annak síkba csiszolásával a sérülés 
teljes eltüntetése. Az eljárás során a leg-
kisebb karcok és egyenetlenségek is fel-
számolhatók, a nem teljesen síkba rakott 
felület egyenetlenségei kiküszöbölhetők. 
A folyamat végén hiánypótló szolgáltatás-
ként lehetőség van a sérülékeny, könnyen 
karcolódó márvány, mészkő és terrazzo 
felületek egy lépésben történő bevonatolá-
sára egy közismerten kemény és kopásálló 
teflonbevonat felvitelével.  A teflonbevo-
nat garantálja a felület fényének meg-
tartását, a lerakódások, a felületbe való 
beszívódások – vörösbor, olaj, ételfoltok 
– elkerülését. A kezelt felület szépsége 
az igénybevételtől függően várhatóan 0,5-2 
évig megmarad. 

Milyen egyéb előnyei vannak 
az eljárás Használatának? 
• Alaptakarítás nélkül is folyamatosan 

garantált tiszta, csillogó, újnak ható felszínek.
• Nincs szükség vegyszerre, nem 

keletkezik vízkő a felszíneken, nincsen 
lerakódott zsíros- olajos szennyeződés.

• Nem kell raktáron tartani padlóápolási 
vegyszereket.

• Nem szükséges bevonat a csillogás 
elérésére.

• Nem szükséges kristalizálni a márvány 
és mészkő felületeket, ennél egyszerűbb 
módon és vegyszermentesen is fényessé 
tehetők. 

• Egyszeri beruházást igényel, utána 
folyamatosan alacsony költséggel 
végezhető eljárás.

• Rövid távon megtérülő, időtakarékos 
megoldás. 

milyen Felületek  
kezelésére, ápolására, 
tisztítására HasználHatjuk?
Kiválóan alkalmas arra, hogy a szállodák 
lobbijában előszeretettel használt problé-
más, könnyen sérülő, karcolódó, nehezen 
fényesíthető márvány és mészkő, esetleg 
terrazzo járófelületeket magas fényűvé 
tegyük és folyamatosan, a használat elle-
nére is fényesen tartsuk.

Gyönyörűen, vegyszer és festés nélkül 
visszaállítható az ipari műgyanta felületek 
– teraszok, minimalista stílusú szórakozó-
helyek – elkoszolódásából és kopásából 
származó színelváltozása; csillogóvá tehető, 
felfényezhető a felszíne. 

Eredeti tisztaságára és simaságára visz-
szaállítható a raktár és egyéb ipari vagy 
nagy igénybevételnek kitett, elzsírosodott, 
csúszós, gumilenyomatos, vízköves edzett 
beton padlófelülete, pl. gokartpálya, vagy 
mélygarázs. 

Eredetileg csillogó színes ipari PVC felüle-
tek színe visszaállítható, fénye visszaadható 
a felületkezelés segítségével.  

a Folyamat leírása: 
Az eljárás lelke a különböző 
méretű gyémántszemcsé-
ket tartalmazó korongok 
használata. A folyamat 
során a felület megmun-
kálását gyémántszemcsé-
ket tartalmazó korongokkal 
és egytárcsás súrológéppel 
végezzük. Minél sérültebb, 
egyenetlenebb, karcosabb 
vagy elhasználódottabb 
a felszín, annál nagyobb 
gyémántszemcséket tar-
talmazó korongot haszná-
lunk első lépésként, majd 
ahogy a felszín egyenet-
lenségei simulnak, váltunk 
egyre kisebb és kisebb 
méretű gyémántszemcsé-
ket tartalmazó maró- majd 
polírkorongokra, egészen 
a tökéletesen csillogó ered-
mény eléréséig. A folyamat 

megkezdése előtt lehetőség 
van a felületen lévő sérülések 
folyékony halmazállapotú szí-
nező pasztával történő kipótlá-
sára, majd rövid száradási idő 
után az eljárás segítségével 
a sérülés teljesen láthatatlanná 
tételére. A folyamat végén 
egy teflonbevonattal garan-
tálhatjuk a karcmentesség 
és fényesség hosszabb távon 
történő megőrzését.

a munka  
kivitelezése: 
Igény esetén szakértő kollégánk 
időpontot egyeztet a megren-
delővel helyszíni felmérésre. 
A helyszíni felmérés során 
megvizsgálja a megmunká-
landó felületet, kis felületen 
próbamintát készít a tökéle-
tes eredmény elérése érdeké-
ben. A próbaminta elfogadása 

után, megrendelés esetén a megrendelő 
által meghatározott, számára megfelelő 
időpontban az előzetes megállapodásnak 
megfelelően szakértő kollégáink elvégzik 
a felületkezelést. Munkánk minőségére 
garanciát vállalunk. 

Ha szeretne gyorsan, hatékonyan, költségkí-
mélő és környezetbarát módon kevés víz fel-
használásával vegyszer nélkül takarítani, ha 

szeretné, hogy megkopott és karcos felüle-
tei újra az eredeti fényükben ragyogjanak, 
polírozási szolgáltatásunkkal kapcsolatos 
kérdéseivel keresse padozatápolási szakér-
tőnket elérhetőségein. 
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Higiénia gyorsan, egyszerűen

Madártávlat
– Mártonné MátHé kinga  
állandó rovata

Augusztustól rendeljen online 
partnerportálunkon

a kiszolgálás színvonalának EmElésE érdEkébEn fontos lépést 
tEttünk, 2019.08.01-től az assist-trEnd kft. (központ) vevői 
számára elérhetővé tEttük partnErportálunkon az onlinE rEndElés 
lehetőségét. 

Ha üzleti partnerünk,  
rendeljen online minél HamaraBB ön is!

Miért előnyös A pARTneRpoRTál  
HAsználATA ügyFeleInK számáRA?
Minél hamarabb regisztrál, online rendelés esetén annál nagyobb 
számlakedvezményben részesül!
2019. szeptemberében indított online rendelés esetén partnereink  
2019. 9. 1.–2019. 9. 30. között 4 %
2019. 10. 1.–2019. 10. 31. között 3 %
2019. 11. 1.–2019. 11. 30. között 2 %
2019. 12. 1.-től 1 %
kedvezményben részesülnek. Az 1% kedvezmény a partnerportálon 
keresztül leadott rendelésekre 2020. 1. 1. után is fennmarad. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az online rendelés 
lehetősége jelenleg csak az Assist-Trend 
Kft. már meglévő vevőire terjed ki. ameny-
nyiben ön az Assist-Trend Kft. márkakeres-
kedőivel áll üzleti kapcsolatban, keresse 
Márkakereskedőinket elérhetőségeiken.
https://www.assist-trend.hu/webshop/

post/markakereskedok-elerhetosegei

mIT Kell TennIe, HA szeReTne onlIne RendelnI?
Ha az Ön cége már az Assist-Trend Kft. üzleti partnere, a portálra 
való belépéshez szükséges jelszóért keresse kollégánkat a megadott 
elérhetőségeken. 

Ha Ön már rendelkezik belépési jelszóval, lépjen be oldalunkra 
e-mail címével és jelszavával, majd a Termékek menüpontban kivá-
laszthatja a megrendelni kívánt termékeket és a mennyiségek meg-
adásával összeállíthatja megrendelését.

Ha a rendelési folyamatban megakad, segítséget nyújt Önnek kol-
légánk vagy a https://www.assist-trend.hu/webshop/content/gyako-
ri-kerdesek oldal. 

A partnerportálon keresztül leadott megrendelésekről e-mailben 
visszaigazolást küldünk, a 12:00 óráig beérkezett és visszaigazolt ren-
deléseket legkésőbb 2 munkanapon belül kiszállítjuk. Ajánlatkéréseit 
1 munkanapon belül megválaszoljuk.

Miben nyújtHat Még segítséget önneK  
Az assist-trend partnerportál?
A portálon látható termékinformációk segítenek az igényeinek leg-
inkább megfelelő termék kiválasztásához. Termékeinkkel, szolgálta-
tásainkkal kapcsolatos kérdéseire szakértő kollégáink munkaidőben 
azonnal válaszolnak. Portálunkon ajánlatot kérhet egyéb termé-
keinkre, ellenőrizheti  korábbi megrendeléseit, ajánlatait, számláit, 

benyújthatja szervizigényét, hozzáférhet az összes Önnek fontos 
termékleíráshoz, BT adatlaphoz, tudásbázisunkban összegyűjtött 
jelszóval védett szakmai tartalmakhoz, oktató és egyéb szakmai 
videótartalmakhoz.   

Csatlakozzon hozzánk, regisztráljon partnerportálunkra és rendelje 
meg termékeinket online! 

Használja ki bevezető számlakedvezményünket, keresse kollégán-
kat az alábbi elérhetőségein!

 Kapcsolat: solymosi piroska
                            partnerportál projekt koordinátor

e-mail: solymosi.piroska@assist-trend.hu
mobil: +36 (20) 746-8378

Mire és hol költjük  
a legtöbbet, ha utazunk? 
Friss, ropogós az a statisztikai adatsor, ami a magyarországi turizmus 
2018. évi alakulását elemzi, s amelyet a KSH jegyez.  Az anyagból két 
témát érdemes jobban boncolgatni, a „MIRE költ a turista” kérdéskört 
és a „HOL teszi ezt” témát. 

Nézzük is akkor alaposabban, még ha a megszokott „madártávlati” 
elemzésnél hosszabb is az ehavi tudástár:

Folytatódik a korábbi évek tendenciája: tavaly a magyarok utazá-
sainak száma, valamint a külföldről hazánkba irányuló forgalom is 
tovább nőtt. A magyarok 2018-ban az előző évihez hasonló számban, 
de hosszabb utazásokat tettek belföldön. A többnapos belföldi utazá-
sok száma 14,4 millió volt, az eltöltött napok száma 4,1 százalékkal 60,3 
millióra nőtt. A lakosság több mint fele vett részt belföldi többnapos 
utazáson, ez minden korábbi adatot meghalad.

(csak az érdekesség kedvéért egy kis kitekintés: A magyar lakos-
ság 2018-ban az előző évit 12 százalékkal túlszárnyalva 23 millió kül-
földi utazást tett. Az eltöltött idő 8,7 százalékkal 62 millió napra nőtt. 
A többnapos utazások legkedveltebb célpontjai a szomszédos orszá-
gok, valamint Németország, Csehország, Olaszország és Görögország 
voltak.)

A külföldi beutazások száma is folyamatosan nő. Tavaly az előző 
évhez mérten 4,9 százalékkal több, 58 millió utazást tettek Magyar-
országra külföldiek. A tartózkodási idő szintén nőtt 4,5 százalékkal, 
az átlagos tartózkodási idő 2,3 nap körül ingadozik.

Az utazások számának növekedése együtt járt az utazási kiadások 
bővülésével. A magyar lakosság 347 milliárd forintot fordított belföldi, 
többnapos, turisztikai célú utakra, ami folyó áron 5,7 százalékos emel-
kedés 2017-hez képest. Külföldön pedig 888 milliárd forintot költöttek 
el tavaly a magyarok, 8,7 százalékkal többet, mint 2017-ben.

A több napra Magyarországra látogató külföldiek kiadásai 13 száza-
lékkal nőttek, és elérték a 2067 milliárd forintot. A külföldiek magyar-
országi kiadásainak 55 százaléka (1144 milliárd forint) a szabadidős 
és az egészségmegőrzést célzó utazásokhoz kapcsolódott. Ezen belül 
a legnagyobb súlya a városnézésnek és a körutazásnak volt, amire 
2018-ban 657 milliárd forintot költöttek az utazók, ezen célú kiadásaik 
összege számottevően, 26 százalékkal nőtt.

A legnagyobb összeget, 234 milliárd forintot az Ausztriából érkezők 
adták ki, elsősorban termékekre, másrészt szolgáltatásokra, többek 
között fogászati és gyógykezelésekre. A németek 223 milliárd, a Romá-
niából, az Egyesült Államokból és a Szlovákiából érkezők 172 milliárd, 
163 milliárd, illetve 129 milliárd, az Egyesült Királyságból hazánkba uta-
zók 109 milliárd forintot költöttek.

A költés mellett fontos még a helyszín is, lássuk melyek a legnép-
szerűbb úti célok ma hazánkban:

A KSH összesítése szerint a magyarok többnapos belföldi turiszti-
kai célú utazásaik során jellemzően továbbra sem  lépik át a lakóhely 
régiójának határát. Ez alól kivételt képez a Balaton térsége, ahová 
az egész országból nagy arányban utaznak.

2018-ban a több napra érkező külföldiek kétötöde látogatott el 
Budapestre és töltött el ott legalább egy éjszakát. A Budapestre tett 
utazások száma 18%-kal, 7,4 millió látogatásra nőtt az előző évhez 
képest.

A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött külföldi vendégéjszakák 
59%-át a fővárosban, 13%-át a Balatonnál, 10%-át a Nyugat-Dunántúl 
turisztikai régióban regisztrálták.

A külföldi vendégforgalomban Budapest a meghatározó, három 
vendégéjszakából kettőt a fővárosban töltöttek a külföldi vendégek. 
A budapesti külföldi vendégforgalom 80%-a az I., az V., a VI. és a VII. 
kerületben koncentrálódott.

A magyar vendégek az éjszakák közel egyharmadát töltötték a Bala-
ton régióban, a második legkedveltebb régió az előző évhez hasonlóan 
Észak-Magyarország volt.  

A legnépszerűbb magyar városok toplistája kül-, és belföldi vendé-
géjszakák alapján, összesen:

budApesT (10,383 Millió vendégéj)

Hévíz (1,135 Millió vendégéj)

HAjdúszoboszló (988 ezer vendégéj)

büK (744 ezer vendégéj)

bAlATonFüRed (729 ezer vendégéj)
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Környezettudatosság a Higiéniában Környezettudatosság a Higiéniában

a fogyasztók közEl 90 százaléka érdeklődik a környEzEtbarát 
csomagolások iránt, és több mint a fElük ellenőrzi is, hogy az általa 
választott tErmék vagy szolgáltatás mEnnyibEn óvja a környEzEtEt – 
hangzott El azon az első alkalommal szErvEzEtt öko konfErEncián, 
amElyEt miskolcon rEndEzEtt mEg az assist-trEnd észak 
kft. a rEndEzvényEn a lEvEl up togEthEr együttműködésben 
részt vevő partnErEk környezetkímélő mEgoldásai mutatkoztak 
bE, az EgyszEr használatos étkészletektől és poharaktól kEzdvE 
a takarítószErEkEn és a hotEl bekészítő tErmékEkEn kErEsztül 
a higiéniai papírokig. 

Kulcsfontosságú a fogyasz-
tók tájékoztatása, hiszen 
az egyedi vásárlási dönté-
sek befolyásolásával lehet 
valódi lépést tenni a fenn-
tarthatóság felé – hang-
súlyozta Bodrogai Ferenc 
az Assist-Trend alapító 
ügyvezetője Miskolcon, 
a társaság első Öko Konfe-
renciáján. Az Assist-Trend 
Észak rendezvényén is 
bemutatkozott a Magyar 
Piszke Papír innovációja, 

a műanyagmentes csomagolású, papírdobozos Crepto és a papírdo-
bozos Szilvia, amelyeknek a kiszerelése is óvja a környezetet, hiszen 
a nagyobb lapszám, és a dobozba bekerülő nagyobb termékmennyi-
ség csökkenti a logisztikai terhelést: egy egységnyi termékre vetítve 
sokkal kevesebb kipufogógáz kerül a levegőbe.

A konferencián kiderült: a takarítószerektől a hotelbekészítő ter-
mékeken át az egyszer használatos étkészletekig minden termékből 
választhatnak a HoReCa szektor szereplői környezetbarát termé-

ket, amit a vendégek értékelnek is. A konferencián mutatkozott be 
az Assist-Trend partnereinek a koncepciójával a Level Up Together 
együttműködés legújabb partnere a svájci GFL, amely 22 éve gyárt 
és forgalmaz világszerte kozmetikai szereket, négy országban több 
mint kétezer embert foglalkoztat és 700 millió cikket értékesít egy 
évben.

Mint  Eugenio Genise 
a GFL képviselője el-
mondta, a cég szá-
mára a fenntarthatóság 
kulcsfontosságú érték, 
és Európa egyik legna-
gyobb kozmetikai gyár-
tójaként egyedülálló 
felelősséget éreznek a Föld 
jövője iránt. A társaság 
ezért nem csupán a ter-
mészetes eredetű 
összetevőket használja 
a termékeiben, – nem 

alkalmazva parabént, fenoxietanolt vagy állati származékokat, – de 
igyekszik a csomagolást is környezetbaráttá tenni. Mivel a szál-
lodabekészítő termékek egy adagosak, pici méretűek, fajlagosan 

sok csomagolást igényelnek, ezért a cég nagy 
hangsúly fektet arra, hogy a termékei műanyag 
csomagolását is önmaga gyártsa, újrahaszno-
sított és újrahasznosítható műanyagból, vagy 
alumíniumból.

https://www.youtube.com/embed/pgv2nhtdsbo

Öko konferencia Miskolcon
Anna Monegato a Sutter 
Professional export mene-
dzsere a konferencián azt 
hangsúlyozta, hogy a tár-
sasága mindig is fontos-
nak tartotta a környezet 
védelmét. A Sutter első 
terméke egy természe-
tes almaecetből készült 
cipőfényező paszta volt, 
így a társaság tulajdon-
képpen saját gyökereihez 
tért vissza, amikor 2015-
ben a természetes növényi 

alapanyagokból készült tisztítószer családot hozott létre. A Zero csa-
lád tagjai bőrgyógyászatilag tesztelt, allergén-, nikkel-, kobalt-, króm- 
és parabén-mentes takarítószerek, amelyek a természetben teljesen 
lebomlanak. A Zero termékek nagy részének nincs CLP piktogramja, 
mert nem veszélyesek a környezetre.

(A Zero család Extra termékei a takarítási hatékonyság érdekében 
még tartalmaznak néhány aktív anyagot, mely előírja néhány pik-
togram használatát, ettől függetlenül biológiailag a természetben 

teljesen lebomlanak.) A Zero család használatá-
val a takarítás teljes folyamata környezetszennye-
zés nélkül végezhető, a termékek használatával 
garantáltan óvjuk mind a takarító személyzet mind 
a szállodai vendégek bőrét és egészségét.

https://www.youtube.com/embed/_kmxKnrvzgQ?list=plwy0xw 
u7ome4vd7z9Hxtoauvav3upnj0T            

A Duni magyarországi képviselője Schlégl Győző a Duni ecoecho® 
környezetbarát termékportfólióját mutatta be, hangsúlyozva, hogy 
felméréseik szerint a fogyasztók 87 százaléka érdeklődik a környe-

zetbarát megoldások iránt. 
A Duni már több mint 5 éve 
felismerte a környezetvé-
delem fontosságát, élen 
jár a környezetbarát, rost 
alapú megoldások terén, 
igyekszik minimálisra csök-
kenteni a termékei környe-
zetre gyakorolt hatását. 
Az ecoecho® tanúsítás-
sal a Duni azt garantálja, 
hogy a termék legalább két 
magas környezetvédelmi 
előírásnak megfelel, amit 
független ellenőrző szervek tesztelnek és minősítenek – több termék 
rendelkezik FSC® és/vagy OK compost minősítéssel is (az első a cellu-
lóz forrását minősíti környezetileg felelős gazdálkodásúnak, a máso-
dik a komposztálhatóságot jelzi).

A Bagasse termékcsalád tagjai például cukornádrostból készül-
nek (ez cukoripari melléktermék), teljesen komposztálhatóak – 
ellenőrzött biológiai komposztálókban néhány nap alatt teljesen 
lebomlanak. A PLA termékcsalád megújuló növényi hulladékból, 
fermentált kukoricakeményítőből készül, és modern újrahaszno-
sító üzemekben hasznosítható teljesen újra. Az újrahasznosít-
ható rPET termékek műanyag palackokból készülnek, a moduláris 
Viking kartoncsomagolás pedig kombinálja a természetes elegan-

ciát a kiváló minőséggel és a rugalmas felhasz-
nálással. Schlégl Győző hangsúlyozta: a Duni 
2018-ban nyerte el a Grünes Band fenntartható-
sági díját, és 2020-ban az üzemeiben már csak 
megújuló energiát fog használni. 

https://www.youtube.com/embed/1t5bik0FsKu

bodrogai Ferenc, 
az assist-trend 

alapító ügyvezetője

eugenio genise, 
a gFl képviselője

anna Monegato,  
a sutter ProFessional  
exPort menedzsere

scHlégl győző, 
a duni magyarországi 
képviselője
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szaKértőinK tollából AmIben segíTHeTünK

Lehet környezetbarát a fertőtlenítés! 
– Itt a Sutter Zero Lactic!

 papp Katalin Anna
szállodai szakértő és szaktanácsadó

mobil: +36 20 746 8380
e-mail: papp.katalin@assist-trend.hu

Fertőtleníteni egészséges, ám 
a művelet az egészségre veszélyes 
– hittük eddig. a sutter zero 
lactic, a sutter Professional új,  
környezetbarát, természetes növényi 
alapanyagokból álló, tejsavtartalmú 
fertőtlenítőszere mostantól megoldja 
ezt a problémát. az új termék antiallergén, 
dermatológiailag tesztelt, nem 
okoz károsodást a bőrfelületen, 
légzőszervekben. Használható 
fertőtlenítésre élelmiszerrel 
érintkező felületeken, biztonsággal 
használhatjuk óvodákban, bölcsődékben, 
iskolákban, de hatékonyan fertőtlenít ipari 
területeken, munkahelyeken is.

Fertőtleníteni ellentmondásos tevékenység. 
Mindenki tisztában van vele, hogy a fertőtle-
nítéssel a betegségek kialakulása és terje-
dése megelőzhető. A vírusok és a baktériumok 
terjedése a megfelelő fertőtlenítőszerek 
használatával megállítható.  Ugyanakkor  a fer-
tőtlenítés veszélyes.  A klóros fertőtlenítősze-
rek maradandó károkat okozhatnak a bőrön, 
a légutakban, ennek ellenére hazánkban még 
mindig ezeket alkalmazzák a leggyakrabban. 
A világ fejlettebb felén a modernebb kva-
terner ammóniumsókat tartalmazó fertőt-
lenítőszereket használják, ám a vegyület 
mégiscsak  a kórokozók  sejtmembránjára, 
genetikájára kifejtett hatásával fertőtlenít, 
így  még a szakmabeliek közül is  sokakban 
kétkedést kelt az állítás, hogy ezek 
veszélytelenek.

A fertőtlenítés bonyolult eljárás: nem csak 
a kórokozók eltüntetése miatt kell maradék-
talanul betartani a használati utasításokat, 
behatási időket, hanem azért is, mert az élő szer-
vezetre káros anyagokat használunk. Ilyen ható-
anyagokkal dolgozva különösen figyelni kell arra, hogy 
megfelelő védelemben dolgozzunk, a fertőtlenített területet utólag 
öblítsük, ne károsítsuk az egészségünket és ne maradjanak visz-
sza káros szer-maradványok a fertőtlenített felületen. Egyértelmű, 
hogy sokkal biztonságosabb a fertőtlenítés folyamata, ha megoldható 
káros anyagokat nem tartalmazó környezetbarát szerekkel.

Ilyen a Sutter Zero Lactic, a Sutter Professional új,  környezet-
barát, természetes növényi alapanyagokból álló, tejsavtartalmú 
fertőt lenítőszere.

A Lactic környezetbarát, a természetben biológiailag teljesen 
lebomló, tejsavat tartalmazó termék. Nagy előnye, hogy nem 
csak baktericid és yesticid, hanem bizonyíthatóan virucid hatása is 
van. Így sikeresen alkalmazható nem csak a baktériumok és gom-

bák, hanem pl. a influenza és a H1N1 madárinfluenza vírusa 
elleni védekezésben is.  

Tisztíthatjuk vele influenza-szezonban a szálloda 
kilincseit vagy recepció területét – nem csak 
védekezés- hanem megelőzésképpen. Használ-
hatjuk a Housekeeping területén, szállodákban 

a takarítás során, az eddig környezetbarát módon 
megoldhatatlannak tűnő fürdőszobai fertőtlenítés 

megoldására. Használatával kímélhetjük szobaasszo-
nyaink és vendégeink egészségét: a termék antialler-

gén, dermatológiailag tesztelt, nem okoz károsodást 
a bőrfelületen, légzőszervekben. Használható fer-

tőtlenítésre HACCP területen, élelmiszerrel érint-
kező felületeken. Fertőtleníthetünk vele nem 
csak otthon, hanem közintézményekben is: 
biztonsággal használhatjuk óvodákban, böl-
csődékben, iskolákban, de hatékonyan 
fertőtlenít ipari területeken, munkahelye-
ken is. Alkalmazhatjuk minden mosható 
felületen, kivéve a savérzékeny márvány- 
és mészkőfelületeket vagy azok származékait. 
A termék bár enyhén savas kémhatású, tapasz-
talataink szerint jól oldja a zsírokat és a fehér-
jéket is.

A Sutter Zero Lactic dermatológiailag tesz-
telt, nem tartalmaz nehézfémeket, nikkelt, 
krómot, kobaltot vagy  parabént. Használatá-
val megvalósítható az antiallergén takarítás. 
A Lactic annyira környezetbarát, hogy nincsen 
veszélyességi piktogramja sem: a természet-
ben biológiailag teljesen és maradéktalanul 
lebomlik. Használatával hatékonyan fertőtlenít-
hetünk, mégsem szennyezzük környezetünket.   

Ha Zero módon, teljesen környezetbarát 
szerrel   szeretné megoldani a fertőtlenítést 
is, keresse Sutter Zero Lactic termékünket 

augusztustól kínálatunkban.

Ha többet szeretne tudni a környezetbarát takarí-
tásról, keresse szállodai szakértő és szaktanácsadó kollé-

gánkat elérhetőségein:



14     több mint higiénia   2019. szeptember   I. évfolyam 3. szám

parabénmentes• •alkoholmentes• •sz i l ikonmentes• • fenoxietanolmentes

az Assist-Trend Kft. kínálatában 
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a  lEvEl up togEthEr  
szimbólum minőségi higiéniai és Egyéb szolgáltatásválasztékot 

jElEnt, nEmzEtközi együttműködés kErEtébEn, hatékonyan, 
profEsszionálisan, vevőközpontúan.  

Új Feladatok a Horeca szektorBan
A hazai szálloda- és vendéglátóipar dinamikus bővülése, 

a külföldi és belföldi vendégéjszakák folyamatos növekedése 
mellett egyre nagyobb kihívás a szektorban  

a lehetőségek kiaknázásához szükséges, megfelelően 
képzett, stabil, szaktudással rendelkező munkaerő 

megtartása, ezért egyre nehézkesebbé válik azon feladatok, 
háttér-szolgáltatások elvégzése, nyomon követése, melyek 

nem a fő profilba illeszkednek. 

a xxi. század kiHívása
A digitalizáció, a robotizáció, az információk terjedésének 

felgyorsulása, a folyamatok automatizálása 
és egyszerűsödése, az új kommunikációs csatornák 

megjelenése és használata, a rohamosan változó beszerzési, 
szállítási és logisztikai módszerek és gyorsan változó 

ügyféligények új feladatok elé állítják 
a gyártó és szolgáltató cégeket.

level uP togetHer megoldás  
– az együttMűködés ereje

A turisztikai szektor problémáit és a XXI. század kihívásait 
látva új üzleti modell kidolgozását kezdtük el. Az új üzleti 

modellben az Assist-Trend Kft. rendszerintegrátorként olyan 
európai szintű vállalatokkal kötött stratégiai megállapodást, 

melyekkel együtt teljeskörű higiéniai megoldáscsomagot tud 
nyújtani kiemelten a HoReCa szektor számára. 

A Level Up Together összefogás túllép az egyszerű 
termék- vagy szolgáltatás-értékesítésen. A szövetségben 
az Assist-Trend Kft. 7 márkakereskedőjével és 13 stratégiai 

együttműködő partnercégével integrált termék- 
és szolgáltatáscsomagot alakított ki. Az összefogásban 
a professzionális higiénia minden szakterülete és egyéb 

üzleti szolgáltatások is képviseltetik magukat. A kiszélesített 
a portfólióval a szövetség új piacokra is lép. 

A Level Up Together összefogás azért jött létre, mert 
hiszünk abban, hogy csak komplex megoldásokkal tudjuk jól 
segíteni HoReCa partnereinket, hogy ők az üzletfejlesztésre 
és legfontosabb feladataikra, a vendégeik kiszolgálására, 

kellemes időtöltésük biztosítására, valamint a kiváló ételekre 
koncentrálhassanak. 

PROFESSIONAL

Amiben hiszünk…
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Higiénia   Ha segítségre van szüksége, keresse szakértőinket:

 pApp KATAlIn AnnA
szállodai szakértő  
és szaktanácsadó
+36 20 746 8380
papp.katalin@assist-trend.hu

 Kovácsné szilvia
szállodai szakértő 
és szaktanácsadó
+36 20 746 8363
kovacs.janosne@assist-trend.hu

 Kovács jános
mosodai szakértő 
és szaktanácsadó
+36 20 379-9282
kovacs.janos@assist-trend.hu

 mARgITAI ATTIlA
szállodai szakértő 
és szaktanácsadó
+36 20 746 8371
margitai.attila@assist-trend.hu

 szAbó jános
értékesítési vezető
+36 20 746-8368
szabo.janos@assist-trend.hu

 solymosI pIRosKA
higiéniai szakértő 
és szaktanácsadó
(vendéglátás, élelmiszeripar)
+36 20 746 8378
solymosi.piroska@assist-trend.hu

 Regele AndRás
higiéniai szakértő 
és szaktanácsadó
(takarítástechnológia, 
 felületkezelési eljárások)
+36 20 775 7726
regele.andras@assist-trend.hu

 jóRÉTI HenRIeTTA
vevőszolgálati asszisztens
 +36 20 379 9045
joreti.henrietta@assist-trend.hu

 Assist-Trend Kft. – központ

Cím: 2541 lábatlan, rákóczi Ferenc út 105.
Telefon: +36 33 524 071

Fax: +36 33 524 070
email: info@assist-trend.hu

 www.assist-trend.hu

Márkakereskedők:

 Wendl TAmás
padozatápolási szakértő
+36 20 775 7682
wendl.tamas@assist-trend.hu

 mosonyI dánIel
mosodai adagolási szakértő
+36 20 775 7671
mosonyi.daniel@assist-trend.hu

 mIngl pÉTeR
mosogatógép szerviz szakértő
+36 20 777 8931
mingl.peter@assist-trend.hu

 szőKe álMos
mosogatógép adagolási 
szakértő
+36 20 777 8919
szoke.almos@assist-trend.hu

 KacsKovics taMás
szakszerviz
+36 20 746 8379 
kacskovics.tamas@assist-trend.hu


