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Bemutató, piaci pozicionálás

A 30 éves tapasztalattal rendelkező IMPAR Kft. több, mint 11.000 
típusú terméket forgalmaz Románia területén különböző kereskedelmi 
csatornáin keresztül.

Az IMPAR Kft. által kínált termékek biztonságosabbá, kényelmesebbé 
és hatékonyabbá teszik a járművek és gépek működését. 
Tevékenysége által a cég stabil partnere a teljes kereskedelmi láncnak -
a beszállítóktól a viszonteladókon át a végfelhasználókig.

A vállalkozáson belül 100+ fős szakképzett csapat áll a több mint 
10.000 kereskedelmi partner rendelkezésére. Az Impar székhelye 
Erdélyben, Székelyudvarhelyen található. 

Bővebb információ: https://www.impar.ro/home-en/

Az IMPAR 2 fő piaci területen tölt be 
meghatározó szerepet:

IMPAR

Agroindusztriális
gumiabroncsok és

felnik, kenőanyagok és
üzemanyag adalékok

Autó tartozékok, 
autó kozmetikai

termékek és
kiegészítők

Vállalti videó: https://bit.ly/3yzk7MM

1. A vállalkozás bemutatása

https://www.impar.ro/home-en/
https://bit.ly/3yzk7MM
https://bit.ly/3yzk7MM


200+ 
beszállító

10.000+ 
kereskedelmi partner

Több ismert nemzetközi beszállítót, 
terméket és márkát képviselünk a román, 

magyar és moldovai piacokon

Országos kereskedelmi hálózat, saját 
ügynökeinkkel és viszonteladó partnerekkel, 

különböző on-line és offline csatornákon 

Székhely és központi raktár

Iroda
Raktár

1.800+ 
szolgáltatói partner

Kereskedelmi térkép

1. A vállalkozás bemutatása



1. A vállalkozás bemutatása

Multinacionális és helyi 
kereskedelmi hálózatok

Gumiszervizek és 
végfelhasználók

Hagyományos
kereskedelem

Bemutató üzlet és 
gumiabroncs szerviz

Webshop

Kereskedelmi ágazatok



Kiegészítő szlogen:

Logó, szlogen
2. Aktuális arculat



Arculat, grafikai elemek
2. Aktuális arculat



Műszaki, 
Mindenki embere, 
Gondoskodó

EXCELLENCE =  Kiváló megoldásokat és üzleti

lehetősségeket nyújtunk.

IN MOTION = Üzleti tevékenységünk alapját

képezi a mozgás, dinamika. Szakképzett

csapatunk a termékeink és szolgáltatásaink

által mozgásban tartja a partnereink

vállalkozásait és a végfelhasználóink

gépjárműveit.

Szakmaiság: 

A több évtizedes kereskedelmi tevékenységünk eredményeként a piaci

igényeknek megfelelő megoldásokat kínálunk, optimális együttmüködési

feltételeket biztosítva partnereink számára. 

Ügyfélorientált:

üzleti partnereink számára jól megalapozott, jövedelmező és hosszútávú

együttműködést biztosítunk,a gazdaságos üzletpolitikánknak és az

optimalizált munkafolyamatainknak köszönhetően.

Széles termékportfólió: 

Az általunk forgalmazott kellékek és kiegészítők optimális ár-érték arány

mellett biztonságosabbá, kényelmesebbé és hatékonyabbá teszik a 

járművek és gépek működését. 

Csapat: 

Vállalatunk allappilérét képezi a szakképzett, teljesítmény arányosan

jutalmazott csapatunk, amely által folyamatos műszaki és kereskedelmi

támogatást biztosítunk üzleti partnereink és végfelhasználóink számára.

A márka elvei, DNS

A szlogen értelmezése:

3. Az IMPAR márka elvei

Márka DNS: 



Az IMPAR a legjobb választás, mivel:

• Személyre szabott kereskedelmi koncepciókkal és szolgáltatásokkal támogatja partnereit és 
végfelhasználóit;

• Optimális ár-érték arányt biztosít;

• Modern logisztikai technológiával, korszerű autóflottával - gyors kiszállítást biztosít;

• 100+ fős szakképzett csapattal áll úgy a viszonteladó partnerei mint a végfelhasználók rendelkezésére;

• Kiemelt fontosságú a vállalat számára az AFTER SALES (értékesítés utáni) tevékenységek végzése.

Erősségek: miért az IMPAR?
3. Az IMPAR márka elvei



• 50 éves férfi, házas
• Cégtulajdonos, kisváros (Románia)

Adminisztrátor Gumiabroncs szerviz
Tulajdonos

Agró-ipari ágazat

Gumiabroncs dealer - viszonteladó Adminisztrátor Adminisztrátor 

Beszerző

Beszerzési menedzser

• 55 éves férfi, házas
• Cégtulajdonos, Bukarest (Románia)

Állatfarm Tulajdonos, menedzser

• 45 éves férfi, házas
• Farm menedzser, Zilah (Románia)

Út-és hídépítés, bányák Géppark-flotta menedzser

• 45 éves férfi, házas
• Müszaki igazgató, Vâlcea (Románia)

Buyer Personas

4. Célközönség

Autó tartozékok, kozmetika ágazat

Barkácsbolt

• 30 éves férfi, egyedülálló
• Bolt tulajdonos, kisváros (Románia)

Autós bolt és szerviz

• 42 éves férfi, házas
• Adminisztrátor, Vaslui (Románia)

Benzinkút hálózat

• 30 éves nő, egyedülálló
• Beszerző, Bukarest (Románia)

Hypermarket hálózat

• 40 éves férfi, házas
• Senior Buyer, Bukarest (Románia)



Színpaletta példa:

Hangnem (Tone of  voice):

Autentikus Őszinte Bátor

IMPAR (márka pozicionálás):

Többet kapsz, mint amennyit fizetsz!

Küldetés:

Értéket teremteni a végfelhasználók számára, 
miközben tartós, hűséges, kölcsönösen előnyös 
kapcsolatokat építünk partnereinkkel.

A mozgásban lévő világ élhetőbbé, hatékonyabbá 
és kényelmesebbé tétele, a szakmai 
tapasztalatunk, a forgalmazott termékeink és az 
ügyfélorientált munkánk által. 

Célkitűzés:

Célunk egy olyan új logó tervezése, amely:
✓ tükrözi a vállalat alapelveit
✓ megszólítja két fő ágazat célközönségét
✓ szemlélteti a dinamikát és a fejlődést

Az új logó jellemzői 

5. Új logó - Célkitűzés



1. Az aktuális logó méretaránya (hosszú, keskeny-lapos) nem elég előnyös, nem elég látható bizonyos grafikai 
felületeken, reklámhordozókon. Szükség van előnyösebb arányokra (magasabb, keskenyebb);

2. A fő grafikai elem a piros 1-es egy befutott, elfogadott, ismert része a logónak - ennek a megtartását vagy csak 
minimális változtatást javasoljuk;

3. Az aktuális színkombinációt szeretnénk megőrizni, mivel ezek a színek azonosulnak a márka DNS-ével. A 
színárnyalatok közötti módosítások viszont elfogadhatóak;

4. Az új logó a 2 fő ágazat - AGRO-IPARI GUMIABRONCSOK és AUTÓ KELLÉK-KOZMETIKA - értékeit szükséges egyaránt
ötvözze;

5. Új font (betű karakter) használatát javasoljuk;

6. A szlogen – EXCELLENCE. IN MOTION - megőrzése ajánlott.

Új logó - elvárások

5. Új logó - Célkitűzés


