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Szakmaiságon alapuló hosszú távúSzakmaiságon alapuló hosszú távú
Partnerkapcsolat az élelmiszerellátás területén.

Mirbesz Kft., Májer András



A Mirbesz Kft bemutatása a három alapértékünk mentén:

1. Elhivatottság a kereskedelmi munkában.

2. A szakmaiságon alapuló értékesítés.

-Chefek igényeinek megismerése,megértése.
-Folyamatos képzés,nyitás az új trendek felé.

3. Célunk a Partnereink 100%-os kiszolgálása.
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3. Célunk a Partnereink 100%-os kiszolgálása.
-Mennyiségben, minőségben,és az innováció terén.



Mirbesz országos lefedettség térkép



A  zöldborsótól a  fogvájóig!

Az élelmiszerek szinte teljes szortimentjét kínáljuk az egész 
ország területén.

Magas színvonalú,pontos logisztika.

200 kollégánk dolgozik a kereskedelem területén,és 
több mint 800-an a teljes Mirbesz tagcégeinél.

Több piaci szegmensben is dolgozunk,azonban a fő
prioritás a gasztronómia! ( Hore)

Kereskedői szemmel együtt élünk a piaccal,és folyamatosan Kereskedői szemmel együtt élünk a piaccal,és folyamatosan 
alakítjuk kínálatunkat a változásokhoz.



A Mirbesz csoport sajátmárkái:

1. Kukta , Magyarország piacvezető  nagykereskedelmi
márkája. Folyamatos fejlesztés, az Önök igényei alapján!márkája. Folyamatos fejlesztés, az Önök igényei alapján!

2. Kedvenc Ízek .  A Mirbesz csoport  töltelék,és húskészítmény kínálata.

Folyamatos minőségi fejlesztés a közétkeztetés,és a gasztro piac
elvárásainak megfelelően.

3. Bovita,  a kiskereskedelmi márkánk, hogy otthon is Önökkel lehessünk
a konyhában.a konyhában.



Szakmaiságon alapuló kereskedelmi munka.

Kiindulópont az Önök vendégei elégedettek legyenek,visszatérjenek.
Egy csónakban ülünk,közös a siker.

Ehhez szükséges a szakmai ismeret,mind chef szakmailag,Ehhez szükséges a szakmai ismeret,mind chef szakmailag,
mind gazdálkodásilag.

Blendea Károly chef úr a csapatunk tagja,illetve a Szabó Zsolt chef
úr a Mirbesz csoport szakmai tanácsadója.

Kollégáink belső képzése folyamatos,mind az elméleti és gyakorlati képzések 
terén egyaránt.

A piac igényeinek megfelelően folyamatosan fejlesztjük a kínálatunkat,a 
belistázott új termékek előnyeiről képezzük a kollégáinkat.



A Mirbesz kapcsolata a szakmai szervezetekkel.

Erős kapcsolatokkal bírunk,ahol a támogatás mögött szakmai
segítséget kapunk,a változásokról tájékoztatást.
Ennek függvényében közösen oldjuk meg a felmerülő problémákat.Ennek függvényében közösen oldjuk meg a felmerülő problémákat.

Közétkeztetés területén az új szabályozások.
KÖZSZÖV.- Étrend Egyesület, OKÉS 2014.

Hore területen , MNGSZ gyémánt fokozatú partner.
A chefek , a szakma mögé áll a Mirbesz csoport,mert a magyar gasztronómia
sikeres jövőéért csak közösen tehetünk.

Idén novemberben Luxemburg. 





Mirbesz Ifjúsági Szakácsolimpia  2014.

A helyszín Debrecen, Október 15.-16.

A szabályok a Szakácsolimpia szabályai, a junioroknak.

Szeretnénk lehetőséget adni a jövő szakács,és cukrászSzeretnénk lehetőséget adni a jövő szakács,és cukrász
generációnak ,hogy megmutathassák magukat,és
eljussanak a nemzetközi versenyre,amely óriási motiváció.

A szakmai hátteret,és a lebonyolításban a szakmaiságot az
MNGSZ adja,elismert chef kollégákkal.

Tavaly Kecskeméten rendeztük a versenyt,és a nyertesek az idei
első három csapattal együtt utaznak Luxembourgba novemberben,
a Culinary World Cupra,ahol többek között a magyar nemzeti válogatottérta Culinary World Cupra,ahol többek között a magyar nemzeti válogatottért
is szurkolhatnak!





Cél: A 100%-os vendégelégedettség!

Hosszú távú kölcsönösen nyerő kapcsolat. 

Törekszünk a loyalitás építésre,amely a személyre
szabott ajánlatokra épül.

Megértjük egymás alap érdekeit,és ezeket betartjuk.

A partnerkapcsolat ezen szintjén már nem az ár a
legfontosabb tényező.

Erre a szintre hosszú út vezet,és egyetlen hibával elveszíthetjük.



A tartós,megbízható partnerkapcsolat egy idő
után már nem csak az üzletről szól,hanem annál sokkal több!

Segítjük egymás munkáját,és a nehéz helyzetekben megértőek
vagyunk egymás iránt.vagyunk egymás iránt.

Sokat,és folyamatosan dolgozunk azon,hogy amikor Önök 
kinyitják a konyhájukat,és nyersanyagra van szükségük,a
megoldás:  A Baromfiudvar 2002 Kft. 

Eljutunk arra a szintre ,amely már egy megbízható barátság.

Remélem Önöket is a Barátaink között tudhatjuk,vagy ha nem,
azon dolgozunk a jövőben!azon dolgozunk a jövőben!



Köszönöm szépen a figyelmüket!

Májer András

www.mirbest.huwww.mirbest.hu


