
26 MAGYAR GR AFIK A 2019/5

A Komori márkaképviselet elnyerésével 
teljessé vált a Hesse Trade Kft. portfóliója, 
amely mára lefedi a nyomdai tevékenysé-
gek teljes folyamatát a formakészítéstől  
a kötészetig, a digitális, flexó- és ofszet-
nyomtatáson, a színmérésen és a szoftve-
res támogatáson át egészen a csomagoló-
anyag-gyártásig. A csak hazai forgalmát 
tekintve idén kétmilliárdot meghaladó 
vállalkozás két alapítójával Markos  
András és Csernus Zoltán igazgatókkal 
beszélgettünk.

„Néhányan úgy vélik, az tesz minket erőssé, ha 
kapaszkodunk valamibe. Pedig néha az, ha elen-
gedjük.”  Hermann Hesse

2013-as megalakulása óta a kezdetben Fuji nyo-
mólemezek kereskedelmével foglalkozó társa-
ság mára számos, a nyomdaiparban fogalomnak 
számító világmárka magyarországi képviseletét 
és szervizét látja el, immár huszonhét fős csapa-

Már a Komori is a Hesse Trade-nél!
„AZ EMBERNEK MEG KELL KÍSÉRELNIE A LEHETETLENT, HOGY A LEHETSÉGEST ELÉRJE.” 

Hermann Hesse
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tával, amelynek fele szervizfeladatokat teljesít.  
A cégalapító Markos András és Csernus Zoltán ba-
rátsága és szakmai együttműködése egy külföldi 
anyacéggel rendelkező vállalatnál kezdődött. 
Amikor világossá vált mindkettőjük számára, 
hogy a szakmai fejlődés és előrelépés lehetősége 
nem tartogat további meghódítható csúcsokat, 
az elképzeléseik nem valósíthatók meg a cég ke-
retei között, hosszas tépelődés után felmondtak, 
és megalapították a Hesse Trade Kft.-t.

Csernus Zoltán és Markos András igazgatók



27MAGYAR GR AFIK A 2019/5

„Ha az ember megtalálja az álmát, könnyű lesz 
az útja. De nincs örökké tartó álom, mindegyiket 
újabb váltja fel, és egyiket sem szabad fogva tar-
tani.”  Hermann Hesse

A piaci körülmények változásaihoz folyamato-
san alkalmazkodva először használt gépek adás-
vételével bővítettük tevékenységünket, arra is 
volt példa, hogy egy komplett nyomdát vásá-
roltunk fel, majd külön-külön értékesítettük a 
gépeket. Reagálva a pillanatnyi piaci résre, elő-
ször Indiában, majd Kínában kerestünk speciá-
lis célgépeket, amelyek magas érték-ár aránnyal 
rendelkezve leginkább megfelelnek a nyomda-
ipar hazai elvárásainak. Mindezzel párhuzamo-
san megállapodtunk számos ismert gyártóval is 
együttműködésről, amely minden esetben önál-
ló szerviz és kereskedelmi háttér felépítését köve-
telte meg. Olyan márkákat képviselünk jelenleg 
Magyarországon, mint a Durst, Kodak, Nilpeter, 

AMS, Autobond, Grafotronic, X-rite, Kinyo, ADSI, 
S & S Printing és most már a Komori is – tudtuk 
meg Markos Andrástól.

„Ahol baráti szálak futnak össze, ott egy órára az 
egész világ szülőföldnek látszik.” Hermann Hesse

Az utóbbi néhány évben tucatnyi alkalommal 
voltunk Kínában, minden gépgyártóval kötött 
szerződést alaposan körbejárunk, a magyar piac 
igényeit leginkább kiszolgáló közép- és felsőkate-
góriás, kiváló ár-érték arányú berendezéseket ku-
tatjuk fel, amik jellemzően célgépek, projektbe-
ruházások keretében kerülnek a nyomdákhoz. 
Remek kapcsolatokat építettünk ki megbízható, 
gépgyártásban tevékenykedő partnereink segít-
ségével, ajánlásukkal és segítségükkel könnyen 
boldogulunk a különleges, adott célfeladatra 
leginkább megfelelő berendezés gyártójának fel-
kutatásában, a kínálatból a legjobb konstrukció 
kiválasztásában, Kína mellett Indiában, Dél-Koreá-
ban vagy Tajvanon is.
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„Vágyakozni sokkal könnyebb, mint az elszenve-
dett tapasztalatokból levonni a tanulságot.”

Hermann Hesse

Fontos számukra a környezetvédelem és a fenn-
tarthatóság kérdése, folyamatosan kutatják azo-
kat a gyártókat a világ számos pontján, ame-
lyek fejlesztései segítenek hatékonyabban, a 
környezet terhelésének a könnyítésével élhe-
tőbbé tenni a környezetet. Ilyen megoldások a 
csomagolóanyag-gyártás területén a műanyag 
rögzítőelemek papírmaséval történő kiváltásá-
ra idén általuk leszállított és üzembe állított 
ipari pulp rendszer, valamint papír vagy biomű-
anyag zacskó készítő gépek, papír pohár, papír 
étkező doboz, fa evőeszközök előállítására, illet-
ve a hullámkarton hatékony feldolgozására fej-
lesztett berendezések. Ezeknek a termékeknek 
a bemutatására rövidesen elkészül a hessepack 
weboldaluk.

Az általuk forgalmazott berendezések kivá-
lasztásánál igen fontos szempont a megbízha-
tóság, ami nemcsak a nyomdák érdekeit szol-
gálja, hiszen a szervizes kollégáik baja gyűlne 
meg a javítással, ha nem jól választanának vagy 
előnytelen feltétellel kötnének szerződést. Min-
den üzembe helyezett berendezésbe szabványos 
(és itthon is könnyen pótolható) elektronikát, 

plc-ket, motorokat építtetnek, a szervizcsapat 
tréninget kap a telepítés során vagy bonyolul-
tabb gépeknél a gyárakban, így szerződéses part-
nereiknek gyors kiszállást és folyamatos üzemel-
tetést tudnak biztosítani.

A Komori nyomdagépgyár túl azon, hogy né-
zetünk szerint ár-érték arányban a legtöbbet kí-
nálja, messzemenőkig szem előtt tartja a környe-
zetvédelmi szempontokat, nemcsak a gyártás, 
de az üzemeltetés szempontjából is. Így kiválóan 
illeszkedik szemléletünkbe és az általunk képvi-
selt világképbe. Mi úgy érezzük, egy cég akkor 
válik igazán komoly nyomdaipari beszállítóvá, 
ha képes lesz arra és a lehetőséget is megkapja, 
hogy élvonalbeli nyomdagépgyártót képvisel-
hessen egy országban. Mi azon a napon, amikor 
aláírtuk a Komori képviseletére jogot adó szerző-
dést, ezt a lehetőséget kaptuk meg, és mindent 
meg fogunk tenni, hogy éljünk is vele – tette 
hozzá Csernus Zoltán.


