
 

HUNGARIAN FOOD BUSINESS CATALOGUE 

Online, valós idejű élelmiszeripari katalógus és eseménymenedzsment szoftver 

- Távoli piacok hatékonyabb elérése - 

Az Agrármarketing Centrum üzletfejlesztési tevékenységének részeként 2021-es évre kijelölt 

legfőbb célunk egy olyan mindenkor friss és naprakész adatokkal ellátott online élelmiszeripari 

katalógus, tudástár, eseménymenedzser, és B2B matchmaking szoftver létrehozása, mellyel 

platformot teremthetünk a hazai előállítók és a releváns külföldi importőrök/disztribútorok 

egyszerű kapcsolatfelvételéhez - ezáltal is segítve az exportképes magyar élelmiszeripari 

vállalatokat.  Célunk a mai trendeknek megfelelő, modern, átlátható és könnyen kezelhető 

rendszer megalkotása, mely online térben nyújt professzionális segítséget külkereskedelmi 

tevékenység bővítéséhez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Adatbázisra épülő online, valós idejű 
katalógus 

• Magyarország exportképes élelmiszeripari 
vállalkozásainak cégprofiljai és termékei 

• A termékportfólió kategóriánként 
szegmentálódik, és számos jellemző szerint 
szűrhető 

• A világ bármely pontján, regisztrációt 
követően elérhető, angol nyelvű felhasználói 
felülettel 

• Közvetlen kapcsolatfelvételi fórum, belső 
levelezési rendszerrel 

 

 

• Egy üzletkötést elősegítő online 
élelmiszeripari szoftvert 

• Díjmentes regisztrációt / használatot 

• A rendszerben szereplő cégek számára 
egységesen magas minőségű termékfotótat 

• Exportot segítő tudástárat, szakmai 
beszámolókat 

• Az Agrármarketing Centrum által szervezett 
eseményekre egyszerűsített regisztrációt 

A SZOFTVERRŐL AMIT BIZTOSÍTUNK 

Regisztráció: www.hungarianfoodexport.com 

 



 

LEGFŐBB FUNKCIÓK 

• Online ország- és termékkatalógus  • Kategóriánkénti szűrési lehetőség cégekre és termékekre  

• Cégek és termékek részletes adatlapja, galéria funkcióval  • Eseményekre való felhívás és 

érdeklődés lehetősége (minden meghirdetett esemény, és a felhasználó eseményeinek 

elkülönülése)  • Professzionális cégadatlap az üzleti partnerek közti közvetlen kapcsolatfelvétel 

lehetőségével • Különböző felhasználói jogosultsági szintek elkülönítése • Komplex 

szűrőrendszer a szoftverben szereplő cégek és termékek közötti kereséshez  • Exportot segítő 

információk és tudástár 

ÉLELMISZERIPARI KATALÓGUS 

• A rendszerben szereplő összes terméket bemutató 

országkatalógus gyors letöltése pdf formátumban 

• Exportképes magyar élelmiszeripari gyártó cégek és 

termékeik bemutatása online, nyomtatható, QR kóddal 

ellátott cég- és termékkatalógusban 

• Tartalmazza az export szempontjából legfontosabb 

termék- és logisztikai adatokat. 

• A felhasználók termékkategóriákra és cégekre szűrve is 

tudnak generálni valós idejű élelmiszeripari katalógust 

 

A FELHASZNÁLÓI FELÜLET JELENLEGI ARCULATA 

 


