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„Az értékesítést a vásárlók határozzák 
meg: Az emberek nem szeretik, ha el akar-
nak nekik adni, viszont imádnak vásárol-
ni. Profi értékesítőként az a dolgod, hogy 
olyan légkört hozz létre, ahol az emberek 
vásárolni akarnak!”  Jeffrey Gitomer

A legnagyobb kihívás értékesítőként mindig a 
döntéshozó megtalálása és az ő támogatásának 
megszerzése. Ma már az értékesítés egy komplex 
tevékenység, ami túlmutat azon, hogy „meghív-
lak egy vacsorára, majd egy jó konyak és szivar 
mellett elmesélem, hogy milyen remek kereske-
dő vagyok, és a termék, amit eladok neked, a leg-
jobb a piacon”. 

Legfontosabb feladataink között szerepel a 
partnereinkkel közösen az új technológiák be-
vezetése, a folyamatos és kölcsönös fejlesztések 
érdekében. Minden vállalkozás működési alap-
ja, hogy két ember (eladó és vevő) információt 
cserél egymással. A „mindenképpen eladni aka-
rok” attitűd helyett az értékesítés ma már arról 
szól, hogy mennyire vagyunk képesek megérte-
ni a vevők valós céljait, igényeit és elmélyíteni a 
kölcsönös bizalmat. Fel kell térképezni, hogy az 
ügyfélnek vagy leendő ügyfélnek jelenleg mi-
lyen portfóliója van, ő maga milyen ügyfélkörrel 
rendelkezik, milyen pénzügyi lehetőségei és ter-
vei vannak. Ez egy hosszabb folyamat, melynek a 
végén a megrendelő saját igényeire szabott, teljes 
körű termék- és szolgáltatásajánlatot kap. Világ-
színvonalú, nemzetközi tanúsításokkal rendelke-
ző beszállítóink révén a nyomdák számára oldó-
szerekkel, nyomóformákkal, anilox hengerekkel, 
sleeve-ekkel, festékekkel különböző nyomdaipari 
technológiákhoz, fóliákkal, lakkokkal, kétoldalas 
ragasztóval, rákelpengével és nyomdai segédesz-
közök széles portfóliójával állunk rendelkezésre.  

Oldószerek: A flexó-, ofszet-, szita- és metal- 
deco-hígítók, valamint a mosófolyadékok gyár-
tása a korszerűen kialakított tiszaújvárosi üze-
münkben történik. 

A kereskedelmi stratégia modern fegyverei 
a CNI Kft.-nél
Fekete Tamás

Nyomóformák: Beszállítónk polimer nyomó-
lemezei széles típus- és méretválasztékban 
készülnek, a legmagasabb minőségi követel-
ményeknek megfelelően. Könnyű használat, 
alacsony festékfelhasználás és hosszú futásidő 
mellett tökéletes festékfelhordást biztosítanak. 

Anilox hengerek: Itt egy olyan olasz beszállí-
tóval dolgozunk együtt, aki kiváló és bevált 
technológiai megoldások vezető szállítója a 
nyomda- és csomagolóipar számára világszerte. 

Sleeve-ek: Beszállítónknak köszönhetően meg-
oldást kínálunk a sleeve méretéből fakadó 
súlyproblémákra, mert ezek az úgynevezett 
habosított sleeve-ek, melyek lényegesen köny-
nyebbek elődeiknél. Vevőknek lehetőséget 
biztosít a beszállító továbbá arra, hogy vásár-
lás előtt hosszabb ideig kipróbálhassák azokat. 

Festékek különböző nyomdaipari technoló-
giákhoz: Francia, német festékgyártó partne-
reink széles portfóliója révén, a magyar piacon 
szinte egyedülálló módon kínálunk oldósze-
res és vizes bázisú festékeken túl UV-, LED-, 
fluoreszkáló, lekaparható festékeket is. 

Fóliák: Osztrák partnerünk révén, gyors átfutá-
si idővel, egyedi méreteket tudunk biztosítani, 
legyen szó ofszet vagy digitális alapanyagról, 
olajbázisú vagy toner alapú festékről. 

Angol beszállítónk egy holografikus alap-
anyaggyártó és -forgalmazó cég, amely kivé-
telesen erős márkajelenléttel bír a fogyasztási 
cikkek és a nyomtatott média piacán világszer-
te. Sokéves töretlen együttműködésünknek 
köszönhetően rövid átfutási idővel, akár egye-
di méretre vágva teljesítjük a megrendeléseket. 

Lakkok: Beszállítónk egy svájci központú cég, 
aki Európa piacvezetője lakkok terén. A fejlesz-
téseik megelőzik a versenytársakat, követik a 
piaci igényeket, és széles portfóliójuknak kö-
szönhetően mindenre van jól működő meg-
oldásuk. 

Kétoldalas ragasztó: Széles körű portfóliót kí-
nálunk, amelyek megfelelnek az iparág leg-
magasabb minőségi színvonalának. Innovatív 
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megoldásokat kínálunk öntapadós grafikus 
filmekhez, fényvisszaverő anyagokhoz és ra-
gasztószalag-rendszerekhez. 

Rákelpenge: A svájci cég, akivel együtt dolgo-
zunk, kiváló minőségű rákelpengéket gyárt 
flexó- és rotogravure nyomtatási technoló-
giákhoz. Új megoldások után kutatva folya-
matosan azon dolgoznak, hogy fejlesztéseik a 
vevők által támasztott legmagasabb követel-
ményeknek mindenkor megfeleljenek. 

A CNI Kft. 15 éves szakmai tapasztalata ezen a 
piacon garancia az újgenerációs, innovatív meg-
oldásokra, amely elősegíti partnereink pénzügyi 
stabilitását, és a megújulás állandó lehetőségét 
rejti magában. A CNI Kft.-nél azon dolgozunk, 
hogy a jelenkor technológiáit és követelmé-
nyeit jövőbe mutató fejlesztésekkel ötvözzük. 
Nagyon aktuális példa erre a FLINT festékgyár-
tó beszállítónk jóvoltából a lebomló csomago-
lóanyagokhoz használható lebomló festékünk. 
Itt említeném meg az új fejlesztésű vizes bázi-
sú termékcsaládunkat, ami új lehetőséget nyújt 
nem csak papíralapú nyomathordozókra, ha-
nem hajlékonyfalú csomagolóanyag elő- és hátol-

dali nyomtatásához is. A keskenypályás techno-
lógiák részére nem csak LED-festékeket, hanem 
hozzá kapcsolódó szárítási megoldásokat is kíná-
lunk. 

A digitális innováció jegyében egy olyan fel-
hőalapú szolgáltatást is szeretnénk nyújtani, 
amiben úttörők lehetünk a piacon. Elsőként sze-
retnénk a festékgyártónkkal közösen bevezetni 
egy olyan online rendszert, ami jelentősen le-
csökkenti a festékkeverésre szánt időt a kívánt 
szín értékeinek kézhezvételétől számítottan. Ez-
által átfutási időnk csökkenni fog, a kész recep- 
túra elküldése lehetőséget ad a rövidebb gyártási 
határidőkre, illetve a rendszer segítségével gyor-
sabban és pontosabban tudjuk majd legyártani 
és kiszállítani a festékeket. Ez a rendszer meg-
teremtheti azt az állandó, on-time kapcsolatot 
a megrendelő saját üzeme és a CNI Kft. között, 
melyre a 21. században elengedhetetlenül szük-
ség van. 

„Ha szeretnek Téged, hisznek Neked, megbíz-
nak Benned és bizalommal fordulnak Hozzád….  
Akkor LEHET, hogy vásárolni fognak Tőled!” 
 Jeffrey Gitomer     

• AkzoNobel
fémdekorációs
nyomdafesték

• Jänecke + Schneemann
prémium festékek

• Radior fluorescens és a
metal festékek

• Schmid Rhyner
speciális lakkok

• Flint Group Flexo és
mélynyomó
nyomdafestékek

• Lakossági és ipari
hígítók

• Zsírtalanítók és tisztítók

• Grillbegyújtók

• Éttermi dekorációs
folyadékok, gélek

• Éttermi melegen tartó
folyadékok, gélek

• Szélvédõmosó folyadék
koncentrátum

•  

•  Autó ipar számára

• Fóliák kódoláshoz

• Fóliák dátumozáshoz

• Holografikus fóliák

Nyomdaipar számára • Nyomatlan és
nyomtatott címkék

• Thermotranszfer
szalagok

• Thermotranszfer
nyomtatók

Legyen színesebb az élet!

Nyomdafestékek,
Lakkok

Hígítók, Tisztítók,
Zsírtalanítók

• Nyomdaipari mosó és
regeneráló folyadékok

• Ofszet , Coldset, Heatset

• Nyomdai oldószerek

• Izopropil-alkohol

• Szilikonolaj emulziók

• DANTEX vizes kimosású
klisék

• Szöszmentes
papírkendõk, törlõ
rendszerek (DuPont, Tork)
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