
 

Hogyan ajánljunk kényelmi 
cipőt és gyógypapucsot? 



Thomas Bauerfeind 

Hans B. Bauerfeind 

A német Bauerfeind család vállalkozása 

A láb fájdalomcsillapítója,  

A lábbeli piac egyik 

legkényelmesebb prémium 

kategóriás kényelmi cipője. 

Követi a trendeket a belső 

érték megtartásával 

Magyarországon készül 

Magas minőségű ortézisek, 

kompressziós harisnyák, 

speciális  talpbetétek. 

Minden termék:  "Made in 

Germany". 

(Németországban készül) 

Gyógyászati 

segédeszközök  

Prémium 

kényelmi cipők 

BERKEMANN cipő csoport 

Prémium minőség, 

Különböző bőség,  

Tradicionális 

kézimunkával készül 

(Horvátországban készül) 
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A Bauerfeind család cégcsoportja  

A Baurfeind AG a prémium kategóriás gyógyászati termékek területén Németországban 
piacvezető.  

A világ számos országában saját logisztikai központjaival a TOP 3 gyógyászati 
segédeszköz vállalatába tartozik.  

Árbevétel 200 Millió Euro, Létszám 2000 fő 

Székhely Zeulenroda, Németország 

Venotrain® 

Kompressziós 
Harisnyák 

Train®  

Aktív Kötött Védő 
Eszközök 

Bandázsok 

GloboTec®  

Talpbetétek  
Művégtagok 

http://www.bio-seehotel-zeulenroda.de/de/index.php?index&lang=de
http://www.uniprox.de/
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A Bauerfeind család cégcsoportja     
Berkemann Cipő csoport 

Németország 

és  



 
• 1885 Hamburg Heinrich Ad. Berkemann 

 
• 133 éve a Berkemann minden terméke a  

 
    lábunk egészségét szolgálja 

 
• Már több, mint 40 országban ismerik  
 

Tradíció, fejlesztés és a legmagasabb minőség –  

A jó közérzetért 



 

• Solidus alapítási éve 1910, Tuttlingen 

• 2010-ben vásárolta meg a Berkemann 

Gmbh 

• Minden modell kivehető talpbetétes 

egyedi ortopédre cserélhető 

• A legkülönbözőbb bőségben gyártjuk 

(F-W) és a legnagyobb 

méretválasztékban (2,5-15,0) 

• Alapanyagbeszerzés, gyártásközi 

ellenőrzés, gyártástervezés 

Magyarországról 
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Gyáraink a prémium kényelmi termékek gyártására 



Mekkorák vagyunk, mint cipőgyártók? 

 Top 3 legnagyobb cipőgyártó közé tartozunk 

 Magyarországon 3 telephely, Horvátországban 1 gyár 

 Évente közel 700.000 pár cipő komplett gyártása, illetve 
300.000 db gyógyászati eszköz előállítása 

 400 fő HU + 200 fő Horvátország + 100 fő bérmunka (HU) 

 Árbevétel: 6.000.000.000 Ft = 20 Millió EURO 

 Komplex folyamatrendszer (vevőtől a vevőig) 

 PU talpgyártás Németországban Zeulenrodában  
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Telephely  Kiskunfélegyháza 
Alapítási dátum:  1997 
Dolgozói létszám 300 fő  
Folyamatok Termelés 
  Termékfejlesztés 
  Logisztika és Raktározás 
  Belföldi Értékesítés 
  Adminisztráció 

Telephely  Móricgát 
Alapítási dátum:  2002 
Dolgozói létszám  50 fő 
Folyamatok Talpgyártás 
  Fapapucsgyártás 
  Szabászat  
  Tűzöde 

 

Berkemann Gyáregységek 
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Telephely  Martfű 
Alapítási dátum:  2018 
Dolgozói létszám 50 fő  
Folyamatok Termelés 
  Logisztika és Raktározás 
  Adminisztráció 

Berkemann Gyáregységek 



 

• A LÁB KÉNYELMÉT ÉS EGÉSZSÉGÉT SZOLGÁLJUK 

• A láb fájdalom csillapítója vagyunk 

• Álom kényelmes, a láb egészségét szolgáló, tartós, 
prémium kategóriás lábbelit és kiegészítőket 
kínálunk immár több mint 133 éve mindazoknak, 
akik az egészséges életet és a kényelmet az aktuális 
divat elé helyezik a mindennapok során. 
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Küldetésünk 





 

Mit vár el a vásárló a 
lábbelitől? 
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I.  Kényelmes legyen 

II.  Divatos, tetszetős legyen 

III. Magas minőséget 
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Mit vár el a vásárló a lábbelitől? 



Mitől a Berkemann a legkényelmesebb? 

• Minden egyes modellben anatómiai talpbetét található, amely: 

– Egyenletes súlyelosztást biztosít 

– Mosható, újra cserélhető 

• Szükség esetén egyedi talpbetét helyezhető bele (kivehető talpbetétes 

modelleknél) 

• Az átlagostól könnyebb, általában PU talppal készülnek, amely saját 

fejlesztésű, saját gyártású 

• Manufakturális módon, kézzel készül, élőmunka  

• Kézi varrás technológia 

• Stretch modellek: problémamegoldás (bütyök, kalapácsujj), 

fájdalomcsillapítás 

• Extra széles, helyet ad a deformált lábnak 
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   I. Kényelmes 



• Követjük a trendeket, irányzatokat, színek, formák 

• Minden évben két kollekció: Tavasz/Nyár és Ősz/Tél a 

Standard kollekció mellett (katalógus a csomagban) 

• Patella képviselőknél kollekció előrendelés most! 
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   II. Divatos 



• Csak európai bőrök felhasználásával készül 

• Magyarországi gyártás Kiskunfélegyházán, Móricgáton, 

Martfűn.  

• Erős kontroll a bedolgozó üzemekben 

• 12 hónap garanciát vállalunk 

• Orvostechnikai eszközként regisztrált, CE-jeles termék 

27.09.2018 17 

   III. Minőség 



 

Mit vár el a vásárló az 
üzlettől? 
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• „Vásárlási tanácsadó” legyél  szakértelem, hozzáértés 

• A problémás lábakra speciálisan a megfelelő lábbelit ajánld! 

• Magas árú termék értékesítése az átlagosnál nagyobb felkészültséget 

igényel 

• Magasabb szintű kiszolgálást vár el egy gyógyászati segédeszköz boltban. 

• „Drága” –  „Megéri” 

• „Magas árú, értékes, prémium” 

• Bizalmat 

• Hitelességet 

• A vevőnek a legjobbat kell kapnia TŐLED, és a Berkemann ezt a 

legmagasabb kategóriában képviseli 
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   Mit vár el a vásárló az üzlettől, tőled? 



Képzések 

• Berkemann Akadémia  

 tulajdonosoknak  

  vásárlási tanácsadóknak 

– Gyárlátogatás 

– Tréningek 
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Hogyan támogatja a Berkemann a vásárlási tanácsadót? 



Hogyan támogatja a Berkemann a viszonteladókat?  

Bolti arculat 



Shop decoration and products offer 
for the 3 determined target groups! 
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Hogyan támogatja a Berkemann a viszonteladókat? 

Marketing 
 

Végfelhasználói kampányok /Tavasz – Őszi, Karácsonyi 

Online és offline marketing eszközök 

www.berkemann.hu 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

http://www.berkemann.hu/
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Hogyan támogatja a Berkemann a viszonteladókat? 

Marketing 

partner.berkemann.hu 
 

Facebook 37.000 követő-   

„Berkemann a kényelem világa” 
 

Hírlevél 50.000 adatbázisra kommunikálunk  

rendszeresen 
 

Nyereményjátékok 
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Hogyan támogatja a Berkemann a viszonteladókat? 

Marketing 
 

www.kismamapapucs.hu 

 

Promobox együttműködés  

  

 

   

 

http://www.kismamapapucs.hu/
http://www.kismamapapucs.hu/


Marketing 

 YouTube referencia videók 

 Szakértői videók    
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Hogyan támogatja a Berkemann a viszonteladókat? 
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Ahol az EMBER a legfontosabb érték!  

A Berkemann  csapat  
 



 

 

• Keress minket vagy nagykereskedő 

partnerünket a Patella-96 Kft-t  
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Szeretnél a Berkemann prémium kategóriás viszonteladók 

csapatába tartozni  


