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A Visimpex

A Visimpex-Hungary Kft. Magyarország egyik meghatározó, a legjelentősebb 
országos lefedettséggel bíró kötőelem nagykereskedő vállalatok egyike. A 
vállalat logisztikai központja Győrött a Nemzetközi Ipari Parkban található 
– a Bécset-Budapesttel összekötő M1-es autópálya közvetlen közelében, 
mindkét fővárostól egyaránt 120 km-re, a szlovák fővárostól, Pozsonytól 
pedig 80 km-re. A mintegy 7100 m2-es telken található fűtött raktár ka-
pacitása 5500 raklap, melyben a rögzítéstechnikai termékek nagyon szé-
les választéka található meg. A 2018-ben alapításának 21. évfordulóját 
ünneplő Visimpex-Hungary Kft. a kezdeti időszaktól nyereséges. Az 1997 
óta tartó töretlen lendületet kis mértékben megtörte az építőipart jelentős 
mértékben sújtó 2009-ben kezdődő gazdasági válság. A management - fe-
lismerve az építőipari lehetőségek beszűkülését - újabb területeken indította 
el a kötőelemek és ipari segédanyagok forgalmazását. Ennek köszönhetően  
2011-től újra növekvő ívet mutatnak az értékesítési adatok.

Filozófia

A Visimpex elsődleges célkitűzésének mindig is a minőségi termékek ma-
gas színvonalon, a vállalat ügyfeleinek igényeit messzemenőkig szem előtt 
tartó értékesítését tekintette. Célunk nem egyszerűen kötőelemek for-
galmazása, hanem korszerű és előremutató rögzítéstechnikai megoldások 
felkínálása és bemutatása Partnereinknek. Innováció a rögzítéstechniká-
ban – a vállalat mottója, amely nem hangzatos ígéret, hanem mint állandó 
cél lebeg a vállalat munkatársai előtt. Szinte hónapról hónapra újabb ter-
mékek, fejlesztések jelennek meg a vállalat kínálatában. A Visimpex ügy-
felei a webáruháznak, a rendszeres hírleveleknek és marketingakcióknak 
köszönhetően olyan információk birtokába kerülnek, amelyek adott esetben 
versenyelőnyt jelenthetnek a konkurensekkel szemben. A környezettudatos 
megoldásokat követve felkészültünk ügyfeleink gazdaságos kiszerelésben 
történő kiszolgálására csakúgy, mint a gyártósori anyagellátásra. 2012. áprilisától villamos energia szükségletünket  a raktárcsarnok 
tetőszerkezetére telepített 38 kW-os összteljesítményű napelemes rendszerrel látjuk el.

Szakmai programok

A vállalatunk által forgalmazott termékek választékának szüntelen növekedésével az áttekinthetőséget szem előtt tartva WINTECH 
(rövidítve: WT) márkanévvel szakmai programokat alakítottunk ki. A folyamatos bővítés alatt álló programokhoz tartozó termékeinket 
külön katalógusba rendezzük, hogy szakipari ügyfeleink csak az általuk felhasznált termékekkel találkozzanak, azokról viszont minél 

több műszaki és alkalmazhatósági információhoz jussanak.
A szakmai programok sorát a nyílászáró gyártók és a gyártott termékeket beépítők számára összeállított WT 
Windows-szal indítottuk. Később a szárazépítészeti termékeket forgalmazóknak és a kivitelezőknek nyújtottunk 
segítséget a  WT Drywall prospektusunkkal. A WT Woodwork szakmai programunk kültéri faszerkezetek rögzí-
téstechnikai és csomóponti elemeit tartalmazza, míg a WT Roofing nevet viselő programunk a trapézlemezek, 
szendvicspanelek rögzítőelemeit, valamint a homlokzati és tetőszigetelésnél használt kötőelemeket mutatja be. A 
WT Safety munkabiztonsági termékeket, míg a WT Solar napelemes rögzítéstechnikai elemeket tartalmaz.

Értékesítés nettó árbevétele (millió HUF)
Net sales revenues (million HUF)

Humánerőforrás

A Visimpex-Hungary Kft. fejlődésével folyamatosan bővítette a munka-
társak létszámát. Ennek eredményeképpen jelenleg 34 fő alkotja a Vi-
simpex csapatát. A cég vezetői- és a nem vezető beosztásban dolgozók 
végzettsége, valamint sokrétű szakmai tapasztalata kiterjed a kötőelemek 
forgalmazásával összefüggő kereskedelmi-, műszaki-, logisztikai-, és 
marketingterületekre egyaránt.  A vállalat értékesítési vezetője irányítja a 
Magyarország 8 nagyvárosának vonzáskörzetében tevékenykedő területi 
képviselőjét, valamint a 4 fős ügyfélszolgálatot, akik a vállalat logisztikai 
központjában gondoskodnak a beérkező megrendelések mielőbbi kiszál-
lításáról csakúgy, mint az ügyfelek teljeskörű tájékoztatásáról.
Időben felismertük, hogy a minőségi termékek értékesítéséhez elenged-
hetetlen, hogy kollégáink mindig naprakészek, jól felkészültek legyenek, 
így a folyamatos szakmai továbbképzésekre nagy hangsúlyt fektetünk. 
Beszállító partnereink szívesen veszik felkérésünket forgalmazott ter-
mékeik, újdonságaik bemutatására, melyek helyszínéül rendszerint a lo-

gisztikai központunkban e célra kialakított korszerű oktatóterem szolgál. A jó csapatszellem kialakítása és megtartása érdekében pedig 
rendszeresek a sporttevékenység köré szerveződő közösségi hétvégi programok.

Dolgozói létszám
Number of employees

Forgalmazott termékek 

A vállalat által forgalmazott termékek elsősorban az építőiparban és a 
bútoriparban kerülnek felhasználásra, de egyre jelentősebbnek mond-
ható az épületgépészeti, villamos- és gépipari megoldásoknál, valamint 
a napelemes beruházásoknál tetten érhető jelenlét is. Az induláskor 
kizárólag oldható kötések mára innovatív, előremutató megoldásokkal, 
oldhatatlan és vegyi kötésekkel bővültek, a kínálatban megjelentek az 
ipari segédanyagok és a szilikonos tömítők is. A kínálat a szabványos 
kötőelemeken túl az egyedi, műszaki rajz alapján gyártott termékekre is 
kiterjed. A rugalmasságnak és megbízhatóságnak köszönhetően az ügy-
felek között több, a térségben gyártóegységgel rendelkező piacvezető 
multinacionális vállalkozás is megtalálható.
A termékek, a szabványban megfogalmazott szigorúbb tűréshatárok 
megadásával, technológiai utasításokkal, saját műszaki rajzok alapján kerülnek legyártásra. Így a Visimpex által forgalmazott ter-
mékek túlteljesítik a szabványos követelményeket, ennek következtében könnyen szerzik meg a független minőségellenőrző intézetek 
műszaki tanúsítványait.



Visimpex

Visimpex-Hungary Kft. is one of the most influential fastener wholesalers in 
Hungary, with perhaps the best regional coverage. With its logistics centre 
located in the Industrial Park of Győr, the company has direct access to the 
national highway M1, which connects Vienna to Budapest, both of which are 
at a distance of only 120 km, the Slovakian capital being even closer, at 80 
km. A very wide variety of fasteners and associated products can be found 
in the company’s heated warehouse – with a capacity of 5500 palettes – on 
its 7100 m2 site. Visimpex-Hungary Kft. – celebrating its 21th year of opera-
tions in 2018 – has been profitable from the very beginning. The hitherto 
great momentum of success suffered a slight setback with the onset of the 
financial crisis in 2009 which left its devastating mark on the construction 
industry. Recognizing the narrowing possibilities in the building industry the management decided to launch the distribution of faste-
ners for other sectors as well as industrial utilities. Due to this sales figures were growing in 2011 once again.

Philosophy

Bringing quality products with the best possible service to our customers 
– keeping their needs and their maximal satisfaction in view - has always 
been the primary goal of Visimpex. Our aim is not simply the distribu-
tion of fasteners, it is rather to present and to offer state-of-art fasten-
ing solutions to our partners. Innovation of fasteners – the motto of this 
company – is not an empty promise, it is an objective always kept in view. 
It is rare to see a month  pass without a new product or an innovative 
idea appearing in our assortment. Costumers of Visimpex receive valu-
able information through the web-shop, regular newsletters and special 
offers, which may represent a commercial advantage against competitors. 
Along guidelines of environmental awareness we are prepared to serve 
our customers with economical packaging as well as being able to supply 

assembly lines. Beginning with April, 2012 our electricity consumption is secured by a photo-voltaic system with a capacity of 38 kW 
installed on the warehouse roofing.  

Technical education programmes 

Keeping the transparency and constant expansion of our assortment on a par is the aim of WINTECH (WT for short) a professional 
programme developed by us. Products in programmes which are being expanded are sorted into separate brochures so as to expose 
customers of a specific trade only to products they use, at the same time giving as much information on technical details and usage 
as possible.
This series of professional programmes was initiated by WT Windows, an event for manufacturers of doors and windows as well as for 
those using their products. Next, our WT Drywall brochure aimed at assisting drywall retailers and liners in their work. Then followed 
WT Woodwork, a professional programme containing fasteners and framework connectors of outdoor wood-structures. WT Roofing 
introduced fasteners for sandwich panels, profiled steel sheets and appliances for fastening insulation onto façades, and roofs. Recently 
WT Safety brought in safety-at-work products and WT Solar fasteners for solar panels.

Human resources

Through the course of its development Visimpex-Hungary Kft. continually 
expanded the number of its employees. As a result of the growth process 
the number of the Visimpex team members has reached 34. The qualifica-
tions and the multi-faceted work-experience of its executives and assisting 
staff include and go beyond all fields – trading, technology, logistics and 
marketing -  in connection with the distribution of fasteners. The head of 
sales is responsible for managing 8 regional sales-representatives - located 
in the vicinity of the most important Hungarian cities – as well as coordina-
ting the 4 colleagues of the customer-service department, who spare no ef-
fort to ensure the quickest possible delivery of incoming orders and provide 
all the information a customer might need. 
We have identified the crucial role of up-to-date, fresh knowledge for our 
employees to be able to sell quality products, that is why we place great emphasis on the continuous professional education of our 
staff. Our suppliers gladly accept our request to present their products and novelties in a modern room especially designated for this 
purpose in our logistics centre. To form and to keep up the good team spirit, community-event weekends are organised, usually around 
sporting activities.  

Product range

Most of the products on store are primarily used in the building- and fur-
niture industry, nonetheless products for building engineering, electrical, 
mechanical and solar applications are carving out an ever growing slice of 
the cake. The product range – dominated by solely loose fastener solu-
tions in the beginning – has been augmented by innovative, trend-setting 
solutions for permanent and chemical connections, by industrial auxiliary 
materials and silicon sealing-compounds.  Aside from standard products, 
custom-made by-drawing fasteners are on offer. Owing to the flexibility 
and reliability there are many multinational companies with local produc-
tion capacities amongst our customers. 
The products are made on the basis of own drawings, according to strict 
tolerances set forth in the norms and technological instructions. Thus Vi-

simpex' products overfulfill standard expectations, which in the end translates into easily gaining quality certificates of independent 
quality assurance institutes. 



Szaktanácsadás és területi képviselet
Specialist counselling and regional representation

Logisztika

Logistics

To offer high-quality service is the foundation of our business 
philosophy. One of the corner stones of providing outstanding 
service is a modern logistical and technological background, 
guaranteed by  flawlessly working warehouse vehicles and soft-
ware systems.  
The planning of our logistics system was realised by taking all 
customer needs into consideration, in so doing it was our goal 
to minimise the time elapsing from taking and serving an order. 
Another key element in maintaining a 24 hours delivery time 
is the teamwork of the highly qualified warehouse personnel.  
Visimpex-Hungary Kft. entrusts delivery to a contracted, profes-
sional messenger, of which the cost is shouldered by the compa-
ny above a certain limit, thereby making free delivery possible. 

Ügyfélszolgálat
Customer office

Visimpex-Hungray Kft.
H-9027 Győr, Kőrisfa u. 3.

tel.: +36 96 511 770
fax: +36 96 511 777

mobil: +36 30 620 1562
e-mail: gyor@visimpex.hu

web: www.visimpex.hu

www.visimpex.hu

A vállalat alapfilozófiáját az ügyfeleknek nyújtott minőségi 
szolgáltatás jelenti. A modern logisztikai és technológiai hát-
tér a minőségi szolgáltatás egyik alapja, melyet kifogástalan 
minőségű raktári anyagmozgató berendezések és szoftverek 
szolgálnak. Az ügyfelek igényeit figyelembe véve a logisztikai 
rendszer kialakításánál a fő szempont az volt, hogy a megren-
delés felvételétől az áru kiszállításáig a lehető legrövidebb idő 
teljen el. A magasan képzett raktári dolgozók csapatmunkája 
is elengedhetetlen a vállalt 24 órás szállítási határidő teljesíté-
séhez. A kiszállítással egy szerződéses, professzionális futárszol-
gálatot bíz meg a Visimpex-Hungary Kft., melynek díját egy 
meghatározott limitösszeg feletti megrendelés esetén átvállalja 
az ügyfelektől és teszi számukra díjmentessé a házhozszállítást. 


