Budapesti boltok bemutatása

MARITIME HAJÓSBOLT
Meglepetés éri az embert, mikor elôször belép a Maritime Hajósboltba: a Szentendrei úti épület kívülrôl jelentéktelen, de amit bent lát az ember, az felülmúlja a várakozásokat: 240 m2 alapterületen csónakok, csónakmotorok, felszerelések szédítô választéka, mûszerek, újságok, könyvek, sportruházat. A
Maritime Kft., mint a többi hajós vállalkozás is, személyhez kötôdô. A filigrán, agilis Beregszászi Katalin cége, aki jellemzôen nônemû kollégáival viszi a boltot. Vele beszélgetett munkatársunk.
– Hogyan jutottatok idáig?
– 1991-ben alapítottuk a férjemmel
a céget, melynek mûködtetése az én
feladatom volt. Nulláról indultunk, tôke és kapcsolatok nélkül, egyedüli eszközöm az addig megszerzett tudásom,
vonzódásom a vízi sportok több ága
iránt és szívósságom volt. A cég kapcsolati rendszerét, vevôkörét magam
építettem ki. Itt minden áruhoz a kezem (és agyam) munkája kötôdik, személyes sikeremként értékelem a létrejött üzletet.

Budakalászi házunk – hajónk számára épített – garázsában indult az üzlet. 1996 tavaszára éreztem elég erôsnek a céget ahhoz, hogy a havi bérleti
díjat ki tudja termelni, s ekkor költöztünk be a Szentendrei út 107.-be egy
64 m2-es helyiségbe, majd 1997 végén
megnégyszereztük az alapterületet.
Kezdetben az volt a szándékunk,
hogy motoros és vitorlás hajók importja lesz a fô tevékenységünk, s ez valóban be is indította a cég mûködését. Én
azonban akkoriban a hajóeladást túlsá-
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gosan véletlenszerûnek ítéltem meg, s a
folyamatos munkavégzés és munkasikerek érdekében egyre több hajófelszerelést is beszereztem ügyfeleimnek.
Amit egy cikkcsoporton megtermeltem, azt visszaforgattam annak bôvítésére, s minden évben valami új termékkört vezettem be. Elsô próbálkozásként
a Dan-Hill-Plast dán puffereket és bójákat, valamint a finn Lahna evezôket
importáltam nagy tételben. Mindkét
áru jó minôségû, tetszetôs és közepes
árfekvésû termék: mind a fogyasztók,

Találhatók itt térképek, szakkönyvek, lobogók, ajándéktárgyak
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mind a viszonteladók hamar megkedvelték. Választékunk méretben és minôségben is minden igényt kielégít, s ez
vonatkozik a kiegészítôkre is (pl. fendertartó kosarak, fenderakasztók, evezôvillák, evezôtartó klipszek…). A sikereken felbuzdulva nagy lendülettel
folytattuk a választék bôvítését.
Legtöbb új ügyfelünk szájreklám
révén szerez tudomást rólunk, mert barátja, hajóstársa ajánlotta neki, hogy érdemes itt szétnézni és vásárolni, hisz
áraink is mérsékeltek.
– A tél derekán is zsúfolásig tele a
bolt. Hogyan gyôzitek, érdemes ekkora
raktárkészlettel dolgozni?
– A növekedés azzal jár, hogy egyre
többféle árut tartunk folyamatosan. Ez
rövid távon talán nem kifizetôdô, de
hosszú távon ügyfeleink számíthatnak
arra, hogy nálunk a hajózási szezonon
kívül is megkaphatják pl. a hajóépítéshez szükséges dolgokat, a pótlandó vereteket vagy felszereléseket. Szezonon
kívül több idô jut arra is, hogy az ügyfelekkel beszélgessünk, igényeiket felmérjük, s ezeket figyelembe véve fejlesszük tovább kínálatunkat.
– Most úgy tûnik, mintha ezt a boltot is kinôttétek volna.
– Kezdettôl fogva az a szándékunk,
hogy mindig tele legyen a bolt, meg
akartuk ôrizni a zsúfolt kis üzlet barátságos hangulatát, családias légkörét.
No persze ez a zsúfoltság tartalmas is.
Ügyfeleink örömmel bóklásznak a polcok között akár órákig is, hisz ez a hobbijuk, s ôk is olyan örömüket lelik a
nagy választékban, mint mi az ô elégedettségükben.
A kötelezô hajófelszerelésekbôl igen
széles választékot tartunk, célunk, hogy
mind minôségben, mind árban nálunk
egy helyen megtalálja a vevô az ideális
terméket. Csak horgonyból hét típust
kínálunk több méretben, csáklyából 8-9
féle változatot nyújthatunk, kötelekbôl
inkább hazait tartunk alacsony áron
(drága importkötél sokfelé kapható), de
ebbôl nagy a méret- és fajtaválaszték.
Mentômellényekbôl háromféle minôsített magyar típust tartunk folyamatosan,
minden méretben, s több import sportmellény is bôvíti a választékot. Navigációs lámpákkal nálunk bármilyen hajót fel
lehet szerelni, kürtbôl is 7-8 félét kínálunk. Természetesen kaphatók mentôHAJÓ 42.

Nagy a választék divatcikkektôl a vitorlásruhákig

Zsúfolt, de tartalmas a polcok kínálata
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gyûrûk, patkók és lapok, tûzoltó készülékek és mentôdobozok is, ne kelljen a
vevônek máshová szaladni ezekért. Büszke vagyok lobogóválasztékunkra (kishajótól nagyhajóig, kötôs, tépôzáras, nemzeti
lobogók, kódlobogók…).
Nemcsak a belvízi hajókat tudjuk
azonnal felszerelni, hanem tengeri felszerelések is kaphatók. Szerelvényeink
alumíniumból, krómozott rézbôl, rézbôl
vagy rozsdamentes acélból, esetleg mûanyagból: bikák, korláttalpak, kapaszkodók, deckszemek, padlónyitók, patentok, zsanérok, rozsdamentes és acélcsövek, drótkötelek és kötélszerelvények,
spannerek, csigák, karabinerek, rozsdamentes réz vagy horganyzott seklik…
Nagy választékban kínálunk hajósruhákat divatcikkektôl a vitorlásruhákig
(juniortól maxi méretig), köztük többféle a magyar gyártmány és a jó minôségû,
de megfizethetô import. Természetesen
a hajóktól sem térítettük el magunkat,
sôt a választékot úgy bôvítettük, hogy
mindenkihez szóljon: a kajak-kenutól a
horgászcsónakokon át a motorcsónakokig kínálunk új hajókat (bizományosi
értékesítést másra is vállalunk).
Kezdettôl fogva kínáljuk az amerikai Regal motorcsónakokat. Három
éve megkaptuk a világhírû Yodiac felfújható csónakok hazai képviseletét: a
legnépszerûbb típusokat raktárról áruljuk, a hihetetlenül nagy választék többi
tagja rövid határidôre megrendelhetô.

Gumicsónak-specialistaként akarunk
mûködni: sok különleges holmit kínálunk, pl. javítóanyagokat, szelepeket,
pumpákat, ragasztható szerelvényeket,
zsákokat stb. Elvem szerint a hajó eladása csak a kezdet, a vevô elégedettségét a késôbbiekben is meg kell ôriznünk. Erre garancia nagy választékunk.
Motorokat is kínálunk: újak közül –
a magánvéleményem szerint legjobb típust – a Yamahát tartjuk, használtból
bizományba mindenféle megfordul üzletünkben. Három éve indult hajózási
mûszerprogramunk: mára választékunk
megközelíti a német Ferropilotét. Saját
magunk importáljuk az Autohelm–Apelco–Raztheon mûszereket (alaptípusokat
raktáron tartunk), a kevésbé keresett
cikkek és alkatrészek egy héten belül
beérkeznek.
Az amerikai Lowrance cég mélységmérôs halradarjai és GPS-ei a hajózásban piacvezetôk: szinte minden típus és
tartozék raktárról kapható. 1998-ban
kezdtük importálni a professzionális,
elôrelátó Interphase mélységmérôket és
a Ritchie kompaszait. Választékbôvítésként kapható nálunk Humminbird halradar, Magellan és Garmin GPS. Teljes
választékban kínálunk diagnosztikai
mûszereket (sebesség-, fordulatszámstb. mérôket). Van hajós tv- és rádióantennánk, vízálló hangszórónk. Olyan
fontos cikkcsoportokat is említenem
kell, mint az utánfutó-tartozékok: csör-
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lôk, görgôk, orrkerekek stb.; hajófestékek (International) és hajóápolási cikkek, olajok, szûrôk, tömítô és javító
anyagok; ütközô sínek és gumiprofilok
hajókhoz; üzemanyagtankok (hordozható és beépíthetô), csövek, pumpák,
csatlakozók; víztartályok, fenékvíz- és
ivóvízpumpák; vízisport-játékszerek, vízisík, kötelek, mellények, vontathatók;
magyar vizek térképei, magyar hajózási
szakkönyvek; ajándéktárgyak.
Természetesen nálunk sincs mindig
minden, de a vállalt határidôt saját behozatal esetén mindig tudjuk tartani.
Jó lenne, ha ez belföldi szállítóinknak is
sikerülne. Én csak olyat merek ígérni,
amit teljesíteni tudok, azt viszont tûzön-vízen keresztülviszem. Ez az alapja
annak, hogy a vevôk és a szállítók körében is jó hírünk van, a hajós kollégákkal
kiegyensúlyozott, jó, egyes esetekben
baráti a kapcsolatunk.
Régebben motorosboltként emlegették a Maritime Hajósboltot, de úgy
látom, a név akár vitorlásbolt is lehetne.
Én úgy tartom, hogy a vízen járók
bár különbözô eszközökkel, de egyformán örömüket lelik a vizek nyújtotta
szabadságérzésben, friss levegôben, jó
szélben. Mivel motoros hajókat árulunk
fôleg, s a Dunához közel vagyunk, kezdetben a motoros ágazat volt a fô irány.
Évek óta folyamatosan fejlesztünk a vitorlás ágazat felé: választékunk szerelvényekbôl, tartozékokból, ruházatból
eléri vagy meg is haladja a legtöbb vitorlásboltét. Ügyfélkörünk fele is vitorlázó.
– Mit tervezel a jövô szezonra?
– Mint minden évben, most is tudatosan újat akarok hozni: lesz egy-két új
termékünk 1999-ben, pl. vizesszerelvényekbôl komplett választékot kívánok
kialakítani, mûszerválasztékunkat távcsövekkel bôvítjük, jönnek a TBS hajóscipôk. Módszereinkben továbbfejlesztjük csomagküldô tevékenységünket
(eddig is sokat postáztunk az ország
minden részébe). A Budapest Boat
Show-ra készül el standard választékunkra vonatkozó elsô katalógusunk,
amely a megrendeléshez nyújt majd segítséget. Ajánlatainkat, újdonságainkat
az Internetre is felvisszük.
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