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NYUGAT-EURÓPA KERÁMIAIPARA 
 

 

 Az európai kerámiagyártás nagy múltú, világszerte elismert iparág. A világ összes 

kerámia kibocsátásának 23%-át teszik ki a kontinensen gyártott termékek. Dolgozatunkban 

országonkénti bontásban mutatjuk be, hogy melyek a legjelentősebb vállalatok, valamint, 

hogy ezek milyen profillal, terméksálával jelennek meg a piacon, mik a jövőbeli terveik. 

• Asztali kerámiák és díszítő termékek: 

A részpiac legjelentősebb képviselői Portugália és Anglia, évi 85-90 ezer tonna előállított 

termékkel. Őket szorosan követi Németország 75,000 tonnás kibocsátásával. Mellettük 

szintén meghatározó szerepet tölt be Hollandia és Luxemburg, éves 5,000-6,000 tonna 

termékmennyiséggel.   

• Egészségügyi kerámia termékek: 

Ebbe a kategóriába tartoznak a mosdókagylók, WC-kagylók, bidék és WC-tartályok. Ezen 

termékek gyártásában az EK a harmadik pozíciót tudta megszerezni 10%-os piaci 

részesedésével, míg Németország 23%-ot és Olaszország 15%-ot birtokol. Ezen a piacon 

egyre erőteljesebb szerepet játszanak a kelet-európai gyártók. Az elmúlt években csökkent 

Nyugat-Európa részesdése az össztermelésből. 

• Technikai kerámiák: 

A technikai kerámiák gyártásával foglalkozó cégek nagyon széles termékskálákkal 

rendelkeznek, melyeket általában agyagból, vagy valamilyen szintetikus anyagból állítanak 

elő. 2001-ben az iparág összesített bevétele meghaladta a 2,5 Mrd Eurót. A piac fő termelői 

Németország, EK, Franciaország és Hollandia cégei. 

• Agyagcsövek 

Ebben a kategóriában 2000-ben 708,000 tonna terméket állítottak elő. Ezt a teljesítmény 17 

európai üzem produkálta, melyből 8 Németországban, 5 az Egyesült Királyságban, 2 

Belgiumban, míg egy gyár Olaszországban található.  Az 5 Angliai manufaktúra összesen 
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209,000 tonna terméket termelt, ami nagyobb mennyiséget jelent, mint a 8 Németországi 

vállalat össztermelése. 

• Hőálló termékek: 

Az európai országok 4,5 millió tonna terméket állítottak elő 2001-ben. Az elsődleges 

termelők között megemlíthető Németországi a maga 1-1.5 millió tonna termelésével, őt követi 

Ausztria évi 700 ezer tonna előállításával. Mögöttük megemlíthető Franciaország 400 ezer 

tonna gyártásával. Anglia szerepe nem jelentős a részpiacon, csak elenyésző részben járul 

hozzá az iparági összkibocsátáshoz. 

• Fal és padlócsempék: 

Európa mindig vezető szerepet tölt be a fal és padlócsempe gyártásában. Ezen termékek 

gyártása főleg Olaszországra és Spanyolországra jellemző. Ennek ellenére számos jelentős 

gyárral rendelkezik Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia, Portugália, valamint 

Svédország.  

• Tégla, Tetőcserép 

Ezt a piacot is Olaszország vezeti 238 ilyen típusú gyárral, őt követi Németország 138 és 

Portugália 50 üzemmel. Egy érdekes angol felmérés arról számolt be, hogy az EK-ban 

értékesített téglák 80%-a egy 125 mérföldes sugarú körben található gyárból származik. Ez 

azt jelenti, hogy a téglák és tetőcserepek exportja erősen korlátozott kivéve akkor, ha a gyártó 

üzem közel helyezkedik el a határhoz. 

I. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
 

Láthatjuk, hogy Anglia meghatározó szerepet játszik Európa kerámiaiparában. A 

szigetországban készülő termékek kontinens szerte elismert minőséget képviselnek.  Anglián 

belül is főleg Staffordshire megye környéke nevezhető a kerámiaipar és a porcelángyártás 

fellegvárának. Ez a terület évszázadok óta híres a fazekasságáról és kézműves iparáról. Ezen 

belül ki kell emelnünk Stoke-on-Trent városát, ahol rengeteg, a mai napig is működő kerámia 

manufaktúra működik. A teljes kerámiaiparon belüli részpiacokon az Egyesült Királyság 

majdnem mindenhol jelentős pozíciókat szerzett. 

 A következőkben megvizsgáljuk az Egyesült Királyság jelentősebb kerámiagyártóit. 

Elemzésünkben kitérünk a cégek profiljára, tevékenységi körére, valamint ezeket 
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összehasonlítjuk a Zsolnay képességeivel, így véleményezzük, hogy az adott vállalat 

mennyire jelentős versenytárs, illetve, hogy milyen opcionális együttműködési lehetőségek 

állnak fenn. 

I. 1. WWRD UNITED KINGDOM LTD 
 

A vállalat az EK egyik legjelentősebb porcelángyára. Az üzemet 1759 alapították, 

tehát Anglia legrégebbi üzemei közé tartozik. Az alapítástól kezdve rendkívüli ütemben 

növekedett, 2006-ban az éves bevétele elérte a 773 millió eurót. A cég több mint 3700 

alkalmazottat foglalkoztat. A 2008-as válság jelentős hatással volt az üzemre, ez meglátszott 

az árbevétel és az alkalmazottak számának csökkenésében is.  

A cég profiljában számos termék megtalálható. Gyártanak porcelán figurákat, 

szobrokat, vázákat, órákat, lámpákat, képkereteket, tálakat a legkülönbözőbb formákban és 

színekben. A cég nagy hangsúlyt fektet ezen kívül a porcelán étkészletekre, különböző 

mintájú és formájú tányért, valamint bögréket, teás- és kávéskészleteket állítanak elő. A cég 

az összes előállított termékében a luxusminőségre törekszik.  

Híres márkanevet tudott a cég kialakítani, az egyik közülük a waterford Crystal. Ehhez 

a márkához különböző üvegből és kristályokból készült termékek kapcsolódnak. A cég 

Wedgwood márkájához porcelán tányérok és bögrék tartoznak különböző méretben és 

formában, többféle mintával. A harmadik márka az ún. Royal Doulton, aminek jellemzői a 

hagyományos kínai porcelántermékekre hasonlító tálak és étkészletek. A név alatt gyártanak 

még különböző mintájú és témájú porcelánszobrokat. A termékek árai 45 fonttól egészen 200 

font fölötti összegig terjedhetnek.  

I. 2. BELLEK POTTERY 
 

A Bellek Pottery Ltd. porcelángyártó cég alapkövét 1858-ban fektették le Észak-

Írországban. Az üzem alapvetően porcelántermékekre koncentrál. Kezdetben a termelés 

központjában a kiváló minőségű hazai termékek álltak: mosdókagylók, kórházi edények, 

padlólapok, távíró szigetelők és étkészletek. A vállalat már korai éveiben növekedésnek 

indult, sikeresen betörtek a külföldi piacokra is, mint például az Egyesült Államokba, 

Kanadába és Ausztráliába. Jelentős megrendelések érkeztek még Viktória királynőtől, a 

wales-i hercegnőtől és a nemesség többi tagjától is.  
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Mára a cég jelentős méreteket ért el, alkalmazottai száma 275-re tehető, éves 

árbevétele pedig meghaladja a 25.000.000 eurót. Termékpalettája jelentősen bővült az 

indulási évekhez képest, és a formák is jelentős modernizáción mentek át, de a 

hagyományosakat is megőrizték. Kínálatukban az étkészletek mellett az ékszerek, vázák, 

ajándéktárgyak képkeretek, lámpák és gyertyatartók is megjelentek.  

I. 3. WADE POTTERIES LIMITED 
 

A gyárat 1867-ben alapították. Kezdetben a Wade család által működtetett különböző 

vállalatokból állt, ezek végül csak 1958-ban olvadtak össze egy céggé, Wade Potteries 

Limited néven. A cég elsősorban porcelán és fajansz termékek és ipari kerámiák gyártásával 

foglalkozik.  

Jelentős piaci részesedést ért el a konyhai, promóciós, a háztartási és ipari kerámiák 

piacán. Népszerű termékeiket Anglia szerte ismerik és vásárolják. A cég korai profilja közé 

tartozott, hogy szigetelő kerámiákat gyártson az elektromos társaságok számára. A második 

világháború után azonban a lakosság igényeinek megfelelően teáskannákat és csempéket 

kezdtek el gyártani a háztartásoknak. Termékskálájukban a különböző színű tálak, tányérok és 

vázák is megtalálhatóak. Ezeket az Alzheimer-kórban és demenciában szenvedő emberek 

életének megkönnyítésére találták ki. Ezzel az ötlettel 2008-ban megnyerték Design 

Excellence díjat.   

I. 4. H&E SMITH LTD, 
 

A vállalatot William Henry Smith alapította 1948-ban. Fő tevékenysége a mázas 

cserepek gyártása, amiket cserépkályhák borítására használnak. Üzletük gyorsan fejlődött, így 

a falak borítására is kifejlesztettek csempéket.  

Cég termékpalettája nagyon széles: különböző méretű és színű terméket képesek 

előállítani. Az üzem profilja közé tartozik - a Zsolnayéhoz hasonlóan - a külső épületburkoló 

kerámiák és csempék gyártása, melyek alkalmasak új épületek borítására, vagy régiek 

felújítására is.  

A cég nyerte el a londoni metróállomások felújítására kiírt pályázatot. A projekt 

kereteiben több mint 30 állomás újraburkolását és felújítását végezte el.  
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A gyárban kézi, illetve fél-automatikus vezérlésű gépekkel végzik a termelést. A cég 

teljes mértékben versenytársa lehet a Zsolnaynak, hiszen nagyjából azonos termékekkel 

jelennek meg a piacon.  

I. 5. BURLEIGH 
 

Az üzemet 1851-ben alapították, és egyike azon kevés porcelán és kerámiagyártónak, 

ami a kezdetektől fogva, a mai napig családi üzemeltetés alatt áll. A gyár Staffordshire 

megyében található, a fazekasság központjában.  150 éves történelmi tapasztalattal 

rendelkezik, ami segít nekik a legjobb minőségű angol kerámia előállításában. Hulme és 

Booth indította el a cserepek gyártását.  

1862-ben William Leigh és Frederick Rathbone Burgess átvette a gyár irányításának 

feladatát. Ez a dátum mérföldkőnek tekinthető a vállalat életében. 1868-ban sok fejlesztés 

hatására ugrásszerűen megnőtt a kibocsátás. A termelés középpontjában továbbra is a jó 

minőségű cserép termékek álltak, de ekkor már elkezdték bővíteni a termékpalettájukat, és 

megjelentek az étkészletek is. 1889-ben a gyár átköltözött az újonnan épített, nagyobb és 

modernebb épületükbe, ahol jobb munkakörülmények uralkodtak. A fejlesztés hatására 

minden munkafolyamat egyszerűbb, biztonságosabb és hatékonyabb lett. 

Termékeik a mai napig kézzel készülnek, egy ún. „underglaze transfer printing” 

eljárással, amit régen rengeteg kerámiákat gyártó cég használt, mára azonban csak nagyon 

kevesen. Ezt a dekorációs eljárást használják már az alapítástól fogva. Azon utolsó angol 

kerámiagyárakhoz sorolhatóak, akik még mai is a hagyományos, kézi díszítő eljárással festik 

termékeiket. A gyárban most is használnak a 19. században gyártott eredeti gépeket, ezzel is 

megőrizve a viktoriánus történelmi értékeket. Az üzem termékskálája meglehetősen széles, 

törekednek, hogy minden igényt ki tudjanak elégíteni.  

Foglalkoznak reggeli, tea, vacsora készletek, korsók, bögrék, csészék és csészealjak, 

tálak, tányérok és fürdőszobai termékek előállításával. A mintákban is széles paletta áll 

rendelkezésünkre. Specialitásuk ugyan a kék-fehér színű termékek, azonban más színekben is 

képesek nyomtatni. Követik a mai trendeket, legújabb színkombinációjuk a piros és fekete.  

Amint látjuk, a gyár a Zsolnayhoz hasonlóan igen nagy múlttal rendelkezik, a 

termelési eljárásai azonban különböznek a hazai cégtől. A porcelángyártásban versenytársa 

lehet egy esetleges terjeszkedés során az Egyesült Királyságban, ugyanakkor a vállalat 

profiljában egyáltalán nem jelennek meg az épületkerámiák.  
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A bemutatott angliai cégek között vannak olyanok, akiknek termékskálája és profilja 

nagyban hasonlít a Zsolnayéhoz. Ezek a gyártók a piacra lépéskor komoly versenytársak 

lehetnek. Több előnyük is van velünk szemben. Hazai üzemekről van szó, így ők jobban 

ismerik a helyi viszonyokat, szabályozásokat és a nyersanyagforrásokat. Egy esetleges piacra 

lépés során a Zsolnay nagy hátránnyal indul ezekkel szemben és nem biztos, hogy van olyan 

piaci rés, amit ki tudna használni. Ezen okoknál fogva, nem javasoljuk a terjeszkedést az EK 

irányába. 

  

Felhasznált források: 

• http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metalsminerals/files/finalreport_ceramics_13100

8_en.pdf 

• http://www.ukpotters.com/links/ 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Tile 

• http://www.ezilon.com/business/building_materials/ceramic_tiles_and_marble/index.s

html 

• http://www.ceramfed.co.uk/members/bricks-clay-roof-tiles--drainage-pipes/ 

• http://hu.wikipedia.org/wiki/Stoke-on-Trent 

• http://www.belleek.ie/product-range/ 

• http://www.hesmith.co.uk/index.htm 

• http://www.burleigh.co.uk/index.php 

• http://www.wade.co.uk/contact.html 

• http://uk.wwrd.com/en/restofworld/icat/wedgwood 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metalsminerals/files/finalreport_ceramics_131008_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metalsminerals/files/finalreport_ceramics_131008_en.pdf
http://www.ukpotters.com/links/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tile
http://www.ezilon.com/business/building_materials/ceramic_tiles_and_marble/index.shtml
http://www.ezilon.com/business/building_materials/ceramic_tiles_and_marble/index.shtml
http://www.ceramfed.co.uk/members/bricks-clay-roof-tiles--drainage-pipes/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Stoke-on-Trent
http://www.belleek.ie/product-range/
http://www.hesmith.co.uk/index.htm
http://www.burleigh.co.uk/index.php
http://www.wade.co.uk/contact.html
http://uk.wwrd.com/en/restofworld/icat/wedgwood
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II. AUSZTRIA 
 

Ausztria nem tartozik Európa kerámia nagyhatalmai közé, ennek ellenére van néhány 

olyan cég, ami Európai viszonylatban kiemelendő. Ausztriában a lakosság 33%-a iparos, ipari 

munkásként dolgozik. A 2001-es évet feldolgozó és értékelő adathalmazból jól 

megfigyelhető, hogy európai viszonylatban Ausztria a második legnagyobb hőálló termékeket 

előállító ország 700 000 tonnával, és csak Németország jár előtte 1-1,5 millió tonnával. 

A következőkben öt ausztriai porcelángyártó vállalat történetét és termékeit mutatjuk be és 

tanulságokat vonunk le. 

II. 1. GMUNDNER KERÁMIA MANUFAKTÚRA 
 

 Ausztria legnagyobb kerámia gyártóját mutatjuk be először, a Gmundner Kerámiát. A 

cég a kisvárosról kapta a nevét, ahol megtalálható, ez tehát Gmunden, Felső-Ausztriában, a 

Traun nevű tó északi partján fekszik. A gmundeni kerámia formáit, jellegzetes zöld 

díszítőelemeit, illetve színét a tó és természet szépségei inspirálták. Már a 17. század óta 

működik itt kerámia gyár, mely a finomkerámiával és díszítőkerámiával foglalkozik. Az 

1903-ban Franz és Emilie Schleiß által megalapított műhely légkörére, és a művészet 

szeretete máig jellemző. A Gmundner Manufaktúra „a művészet és a manufaktúra értékes 

szimbiózisa” – ahogy a honlapon fogalmaznak. 

 A Gmundner Kerámia Manufaktúrában kézzel alkotják és készítik el a végső terméket, 

így hasonlóan a Zsolnay-gyárhoz nincs két egyforma darab. Az egyedi termékeket a 21. 

századi életvitelhez igazították, ugyanis mikrohullámú sütőbe és mosogatógépbe egyaránt 

tehetők, nem károsítják őket. Az árucikkeken megtalálhatók színes és erőteljes, vallásos 

motívumok, ugyanakkor a vidéki táj és a virág, mint díszítő elemek is. A termékek a korszerű 

design mellett, magas minőségi kritériumnak is megfelelnek. 

 A Gmundner Kerámia körülbelül 220 főt foglalkoztat, ebből 60 festőnőt. Egy festő, 

egy nap alatt, maximum egy terméket dekorál ki. A gyár kapacitása napi 10 ezer porcelán 

termék.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91-Ausztria
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 Ausztriában a Gmundner Kerámia nem csak a leghíresebb márka (87%-os 

ismeretségnek örvend), hanem piacvezető a terítékek között is. Forgalma körülbelül 10,02 

millió Euró. A legfőbb export piac Németország, emellett Svájcba, Olaszországba, 

Szlovéniába, Franciaországba, Japánba és az USA-ba is exportálnak porcelán termékeket. 

  

A Gmundner Kerámia Kft termékei formatervezettek, egyszerűek és könnyű a súlyuk. 

Rengeteg kombinációt alkalmazhatunk terítéskor, kör alakú tányérokat a szögletessel keverik, 

melyek széle ütésálló.  A vásárló kiválaszthatja a termék formáját, többféle méret és szín 

közül válogathat. Utolsó opcióként a mintázatot választja ki, ami akár egyedi motívum is 

lehet. A Gmundner Kerámia ügyel arra, hogy terítéke ne csak étkezést, hanem dekorációs 

funkciót is ellásson. 

II. 2. ST. PETER KERÁMIA 
 

 Második bemutatandó cégünk a St. Peter Kerámia, melynek székhelye Grazban 

található. A St. Peter Kerámiát 1927-ben alapítottak, azóta a család harmadik generációja 

működteti a vállalatot. A családi vállalkozás egykor (1950) több mint 30 embert 

foglalkoztatott, és termékei 70%-át exportálta. Ma már összesen nyolc embert 

foglalkoztatnak, termékeikkel Grazot és környékét látják el. Ehhez 21 fajta alapanyagot 

(glazúr, szín) használnak fel.  

 A vállalat sokoldalúan foglalkozik a kerámiával, az egyedi termékekre 

specializálódott. Kínálatukban megtalálhatjuk a kerámia elkészítéséhez szükséges 

alapanyagokat (otthon kikeverhető porglazúr) és a szerszámokat is. Bárki elkészítheti, 

megfestheti otthon a saját egyedi termékét, amihez a St. Peter Kerámia kiváló alapanyagú 

glazúr nélküli kerámia termékeket kínál. Az alkotásunkhoz segítséget is nyújtanak, hiszen egy 

tanfolyamot indítottak hobby-művészek számára, ahol tippekkel látják el őket, illetve hobby 

könyveket is ajánlanak az oldalukon. Ha valaki mégsem saját kezűleg készítené el a kerámiát, 

de egyedi terméket szeretne, mindent megtesznek, hogy a vásárló kívánságait teljesítsék, tehát 

személyre szabott, egyedileg formázott és festett termékek előállítását is megvalósítják, 

legyen szó virágcserépről, lámpaernyőről, kerti díszekről, kályhákról, vagy kandallókról. 
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II. 3. TONART 
 

 A harmadik cég, amit bemutatunk az 1996-óta működő TonArt nevű vállalat, mely két 

főt foglalkoztat. Alsó-Ausztriában éppúgy megvásárolják a termékeiket, mint Felső-

Ausztriában.  

 A TonArt a cserépkályhák kerámiai megformázására specializálódott, ezen kívül 

kínálatuk a következőkre is kiterjed: kerámia karfák, fali képek, kádak, dekorációs termékek, 

műtárgyak és minden nap használatos kerámia is.  

 A TonArt, mint az előzőekben leírt cégek is, szintén biztosít egy kerámia-kurzust az 

érdeklődőknek. A TonArt szerint a sikerhez vezető kulcs az, hogy a vevő igényei szerint 

készítik el a kerámia termékeket, illetve, hogy minden egyes darab egyedi. A termékek színes 

skálája miatt épp úgy megtalálhatóak wellness hotelekben és óvodákban, mint a 

háztartásokban. Az előző két példában bemutatott vállalatok kerámiakészítő kurzust 

indítottak, ezzel emelték meg a bevételeiket. Véleményem szerint egy hasonló tanfolyam 

indítása a Zsolnay gyárra is hasonló hatással lenne. 

II. 4. AUGARTEN PORCELÁN MANUFAKTÚRA 
 

 A soron következő bécsi Augarten Porcelán manufaktúrát 1708-banalapították, mai 

formáját 1923-óta őrzi.  A cég a vezető manufaktúrák között ismert, finom fémmunkájáról és 

kidolgozásáról, a briliáns alapanyagról illetve a porcelánok különös „fehérségéről”. 

 A vállalat porcelántermékek létrehozására szakosodott. Termékeik között megtalálható 

a porcelánedények és ajándéktárgyak minden formája. Többek között szobrok, 

ajándéktárgyak, figurák, gyertyatartók, lámpák, szezonális ajándékok, ékszerek, tollak, 

levélnehezékek, étkészletek, tea- és kávés készletek színesítik a választékot. 

 Lehetőséget nyújtanak arra, hogy a porcelánokat saját tervezet alapján készítik el, 

illetve javaslattal állnak elő a vásárlóiknak, de nem ez a fő profiljuk. A vállalat kínálatában 

megtalálhatóak a „hagyományosnak” számító motívumok és formák, illetve a legmodernebb 

alakzatok és minták is. 

 Az Augarten Porcelán Manufaktúra 80 főt foglalkoztat. Az évente 4 millió Eurós 

forgalommal rendelkező cégnek a bevételei 15%-a Japánból származik. 
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II. 5. REIDLINGI PORCELÁNMANUFAKTÚRA 
 

 A Reidlingi Porcelánmanufaktúra 2004-óta működik a mai jogi formájában. Fő 

tevékenységi köre a porcelán termékek előállítása. A filozófiájuk a rugalmasság, ami azt 

jelenti, hogy a vevő kreatív kívánságainak megfelelően is képesek terméket előállítani.  A 

honlapon azt hangoztatják, számukra nem jelent problémát, hogy a termékek dekorációs 

funkciót is ellássanak.  

Termékeiken a virágos motívum a legjellemzőbb, ultramodern terméket nem találtam 

a kínálatukban. Ez azt jelenti, hogy egy idősebb célközönségnek értékesítenek elsősorban. 

A Reidlingi Porcelánmanufaktúra három főt foglalkoztat. Az éves forgalma körülbelül 1,51 

millió Euró. 

 Az öt bemutatott cégből (a TonArt, Reidling kivételével) három tudatosan időzíti a 

termékei kommunikálását, nagy hangsúlyt fektet a húsvéti, karácsonyi időszakra, ekkor az 

egyik (Gmundner Kerámia) játékot is hirdet. A játékban bárki részt vehet, csak egy nevet, 

lakcímet, E-mail címet illetve a kedvenc termékünket (amit meg szeretnénk nyerni) kell 

megadni és máris játékban vagyunk. A Gmundner Kerámia ezzel a piackutatást összeköti a 

termék népszerűsítésével. 

 Ez a Zsolnay gyár számára is előnyös lehet, nem jelent sok plusz költséget (reklám), 

mert a saját honlapon beindítható lenne ez a játék. 

 

Felhasznált források: 

• http://www.gmundner-keramik.at/dbfiles/formen_bersicht_010711_bildschirmaufl.pdf 

• http://www.gmundner-keramik.at/dbfiles/teller_hausner_0710_ii.pdf 

• http://www.st-peter-keramik.at/index.html 

• http://www.keramik-atelier.at/pages/frame.htm 

• http://www.augarten.at/ 

• http://de.wikipedia.org/wiki/Porzellanmanufaktur_Augarten 

• http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g190454-d2000942-Reviews-

Neue_Wiener_Porzellanmanufaktur_Augarten-Vienna.html 

• http://www.pm-reidling.at/de/menue-2/unternehmen.html 

 

http://www.gmundner-keramik.at/dbfiles/formen_bersicht_010711_bildschirmaufl.pdf
http://www.gmundner-keramik.at/dbfiles/teller_hausner_0710_ii.pdf
http://www.st-peter-keramik.at/index.html
http://www.keramik-atelier.at/pages/frame.htm
http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g190454-d2000942-Reviews-Neue_Wiener_Porzellanmanufaktur_Augarten-Vienna.html
http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g190454-d2000942-Reviews-Neue_Wiener_Porzellanmanufaktur_Augarten-Vienna.html
http://www.pm-reidling.at/de/menue-2/unternehmen.html
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III. FRANCIAORSZÁG 
 

A nyugat-európai porcelán- és kerámiapiac jelentős képviselője még Franciaország. 

Történelmi múltja, és központi szerepvállalása lehetővé tette számos nagy múlttal rendelkező 

porcelángyár kialakulását, majd fejlődését, melyek a mai napig nagy profittal képesek 

működni. 

A továbbiakban a francia piac négy képviselőjének rövid történelmét mutatjuk be, 

majd az egyes gyárak sajátosságait, egyedi termékeit elemezzük. Esettanulmányunkban 

igyekeztünk meghatározni az egyes gyárak lehetséges célcsoportjait, terjeszkedési 

lehetőségeit, végül pedig azt, hogy a Zsolnay gyárhoz képest a világpiacon hol 

helyezkedhetnek el ezen manufaktúrák, és hogy a magyar termékek számára Franciaország 

potenciális célpiac lehet-e. 

III. 1. MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES 
 

A gyár alapjait képző Vincennes Manufaktúrát XV. Lajos francia király és Madame de 

Pompadour segítségével alapították 1740-ben. A gyárat 1756-ban helyezték át Sèvres 

városába, ahol XV. Lajos király irányítása alá vonta azt, és Királyi Porcelán Manufaktúra 

néven folytatta működését. A királyi ellenőrzés alatt luxus termékek gyártására helyeztek 

nagy hangsúlyt, amelyeket főleg a királyi család, illetve az arisztokraták számára készítettek. 

A királyi befolyást császári követte, ma pedig a Kulturális Minisztérium működteti. 

A gyár virágkorát a 18. század második felében élte. Termékein általában 

virágmotívumok, amorettek, pásztorjelentek figyelhetőek meg. Gyakran csak egyetlen színt 

használtak a minták festéséhez, és a rájuk jellemző két tipikus színt is akkoriban fejlesztették 

ki: királykék, Pompadour-piros. A porcelángyár kínálati palettája szegényes, hiszen kizárólag 

beltéri porcelánokat, azon belül is csak berendezési finomporcelánokat gyártanak. Szobrok, 

vázák, órák, gyertyatartók teszik ki termelésük kétharmadát. Maradék termelési kapacitásuk 

az antik tárgyak készítésében, megmunkálásában merül ki, hiszen a bútorok egyes részeit is 

porcelánnal díszítik. Az asztali terítékek területén sem fednek le nagy piacot, mivel 

hagyományőrző, antik, illetve dísztányérokat gyártanak.  
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A sèvres-i gyár célcsoportját az idősebb, 40-50 év kor feletti korosztály teszi ki, hiszen 

a motívumok, színek az ő ízlésüket tükrözik, valamint az árak is az ő pénztárcájukhoz vannak 

igazítva.  

III. 2. ROYAL LIMOGES – MANUFACTURE DE PORCELAINE 
 

Az 1771-ben alapított, családi kézben lévő manufaktúra a mai Donzelot (régi nevén 

Faubourg des Casseaux) városában található. Kiváló földrajzi elhelyezkedéssel rendelkezik, 

hiszen a közeli Vienne folyó adottságait ki tudják használni, mivel az égetőkemencékhez 

szükséges fát a folyón szállítják. 

A gyár működéséhez szükséges agyagmennyiséget képesek helyben előállítani, így 

annak minőségét is ők szabályozzák, valamint a költségvetésükön is faraghatnak a többi 

céggel szemben.  

Kollekciójuk az asztali terítékek valamint a vendéglátó ipar szegmenseire terjednek ki. 

Választékukban megtalálunk az egyszerű, fehér porcelán szett mellett virágos, modern, 

tradicionális motívumokat tartalmazó készletet is. Termékeiken megjelenő exkluzív mintákat 

stílus szakértők, valamint a vásárlók (hotelek) határozzák meg. Szállodai referenciáik között 

találunk algériai, madagaszkári, és magyarországi (Accor Budapest) létesítményeket is. A 

fokozott igénybevétel miatt jó tűrőképességű, ellenálló porcelán tálakat, tányérokat 

készítenek, ahol a modern a régivel, a színes-mintás az egyszerűvel van kombinálva. 

 

III. 3. REVOL PORCELAINE 
 

A Revol család története 1789-ben kezdődött a Rhone folyó völgyében, Saint-Uze 

városában. 2011-ben a 11. generáció vezeti a családi vállalkozást. A kétszáz éves múlttal 

rendelkező vállalat titka a folyamatos megújulásban rejlik, amit kiemelkedő 

reklámtevékenységgel támogatnak. A marketing osztály vezetője évente több szakmai úton 

vesz részt, ahol a Revol márkát népszerűsíti; érdemeit mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 

világ 70 országában ismertek a gyár termékei. 
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A Revol gyár egy 16.500 nm-es gyárterületen helyezkedik el, ahol 185 alkalmazottnak 

nyújt biztos állást, akik közül 160 fő technikusi végzettséggel rendelkezik. A technikusok 

precíz munkájára, naprakész tudására kifejezetten nagy szükség van ebben az iparágban, ezért 

rendszeres tréningeken fejlesztik dolgozóik képességeit, akik örömmel vesznek részt szakmai 

fejlődésük érdekében az ilyen jellegű továbbképzéseken.  

A gyárban működik egy kreatív iroda, ahol a mintákat, színeket specialisták találják ki 

a különböző formájú edényekre, tányérokra. A Revol cég a siker érdekében azonban olyan 

külső designer irodákkal is együttműködik, mint az SMO Design, Tous les Trois, Sismo. 

Miután az arculatot megtervezték, 3D-s modellezést alkalmaznak a termékekre, és ha itt is 

megfeleltek a minták, csak utána kezdik el gyártani azokat. A gyártás során két 

másodpercenként készül el egy termék, és ez 4.000.000 egységet jelent évente. A Revol gyár 

azon kevesek egyike, akik saját maguk gyártják az agyagot, így költséghatékonyabban tudnak 

működni a többé cégnél. Erre nagy szükségük is van, ugyanis 8000kg nyersanyagot 

használnak fel naponta. A 4.000 különböző terméket három fő kategóriába sorolhatjuk be: 

konyhai felszerelés, szervírozó edények, és konyhai edények.  

Az elmúlt két év kutatómunkájának köszönhetően a Revol egy új termékcsaládot 

készített el, amely Revol Évolution-ra hallgat, aminek már a névéből is egy technikai 

forradalomra következtethetünk (révolution). Olyan professzionális konyhai edényeket hoztak 

létre, amelyek 100%-ig természetesek, kádium- és ólommentesek. A termékekre a minőség és 

az elegancia is jellemző, hiszen olyan anyagkombinációk felhasználásával készülnek, 

amelyek a fokozott igénybevételnek is ellenállnak (éttermi sütők, tűzhelyek), valamint az 

otthoni mikrohullámú sütőkben és indukciós főzőlapokon is melegíthetünk bennük. A hét féle 

színben kapható fedő modern megjelenést kölcsönöz a praktikus használatra kifejlesztett 

terméknek: a hűtőből a tűzhelyre, az asztalról a mosogatógépbe. Az edények könnyen 

tisztíthatóak, és nem utolsósorban, felületük felsértésével sem okozhatnak a későbbiekben 

allergiás reakciókat. 

A Revol gyár újdonságai között kell még megemlíteni a Happy Cuisine, Belle Cuisine 

Basalt kollekciókat is. A gyár ugyanis a fogyasztókat helyezi előtérbe, és olyan termékeket 

készít, amik praktikusságot, egyediséget sugároznak. A bazalt felhasználású termékek 

tökéletesek húsok előkészítésére, tálalására, a Belle Cuisine családban pedig olyan edényt 

találunk, amely csigák feldolgozására (sütés-főzés) alkalmas.  
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Ez a nagy múlttal rendelkező francia cég az otthoni, és a hotel/éttermi szegmensben is 

versenyez, és főleg a fiatalabb generációkat célozza meg letisztult, kevésbé díszített, de színes 

termékeivel. A gyár minden hónapban, több helyszínen termékbemutatókat szervez, hogy 

népszerűsítse a márkát. A legutóbbi bemutatói Párizsban, Las Vegasban, Hong Kongban és 

Chicagoban voltak. 

 

III. 4. MAISON LAURE SÉLIGNAC 
 

A Laure Sélignac műhely 1919. óta létezik, ám nevét csak a ’90-es évektől használják, 

előtte Paris Style néven ismerte a közvélemény. Alexandra Groussard 2000-től átvette a gyár 

irányítását, és munkásságának köszönhetően modernebb irányzattal bővült a cég profilja, de a 

tradicionális, arany díszítéseket is megőrizte. Termékei legfontosabb jellemzője, hogy minden 

egyes darabot kézzel készítenek, festenek, dátumoznak és számoznak.  

A gyár széles választékát öt csoportba sorolhatjuk: Asztali terítékek, ékszerek, 

ékszertartó dobozok, porcelán szívek, beltéri dekorációk. Az ékszereken belül elkülöníthetünk 

még gyűrűket, fülbevalókat, brossokat, illetve nyakláncokat. A cég az exkluzív ajándékok 

piacán foglal el vezető szerepet, hiszen születésnapra, évfordulóra, eljegyzésre, és esküvőre 

külön kategorizált ajándékokkal rendelkezik. 

A termékek mellé szolgáltatást is biztosít. A cég honlapján lehetőségünk nyílik 

kiválasztani a megfelelő ajándékot, de meg is tervezhetjük azt. A termékekre nevet, dátumot, 

üzenetet szerkeszthetünk egy program segítségével, majd ez alapján felveszik rendelésünket. 

Miután kiválasztottuk a terméket, csomagolást is kérhetünk hozzá, sőt a cég vállalja a 

kiszállítást is. Ezeken felül garanciát vállalnak a szállítás közben megsérült, vagy elrepedt 

porcelánokra, amiknek öt napon belül visszatérítik az árát.  

A gyár olyan csoportot céloz meg termékeivel, akiknek nincs idejük boltokat járva 

keresgélni a megfelelő ajándékot, valamint azokat, akik személyre szabott meglepetést 

kívánnak választani. Ez a 25-50 éves korig terjedő, módosabb korosztályt takarhatja. 
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Felhasznált Források: 

• http://www.metmuseum.org/toah/hd/sevr/hd_sevr.htm 

• http://www.sevresporcelain.com/ 

• http://www.sevresciteceramique.fr/site.php 

• http://www.royal-avenue.fr/?gclid=CP3k-Ivmv6wCFU5TfAodIlMApg 

• http://www.royal-limoges.fr/boutique/index.cfm 

• http://www.myantiquemall.com/AQstories/limoges/Limoges.html 

• http://www.ceramic-link.de/icd/pages/marks/marksbycountry/france.htm 

• http://www.limogeslovers.com/ 

• http://www.royal-limoges.fr/site/download/ROYAL-

LIMOGES_cata_singlepage_2011.pdf 

• http://www.revol-porcelaine.fr/index.php?id=3295 

• http://www.revol-

porcelaine.fr/fileadmin/templates/revol/pdf/revolevolution_0411GB_BD.pdf 

• http://www.revol-porcelaine.fr/catalogue_gp_2011/en/appli.htm  

• http://www.revol-porcelaine.fr/catalogue_en_2011/appli.htm 

• http://www.laureselignac.fr/ 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/sevr/hd_sevr.htm
http://www.sevresporcelain.com/
http://www.sevresciteceramique.fr/site.php
http://www.royal-avenue.fr/?gclid=CP3k-Ivmv6wCFU5TfAodIlMApg
http://www.royal-limoges.fr/boutique/index.cfm
http://www.myantiquemall.com/AQstories/limoges/Limoges.html
http://www.ceramic-link.de/icd/pages/marks/marksbycountry/france.htm
http://www.limogeslovers.com/
http://www.royal-limoges.fr/site/download/ROYAL-LIMOGES_cata_singlepage_2011.pdf
http://www.royal-limoges.fr/site/download/ROYAL-LIMOGES_cata_singlepage_2011.pdf
http://www.revol-porcelaine.fr/index.php?id=3295
http://www.revol-porcelaine.fr/fileadmin/templates/revol/pdf/revolevolution_0411GB_BD.pdf
http://www.revol-porcelaine.fr/fileadmin/templates/revol/pdf/revolevolution_0411GB_BD.pdf
http://www.revol-porcelaine.fr/catalogue_gp_2011/en/appli.htm
http://www.revol-porcelaine.fr/catalogue_en_2011/appli.htm
http://www.laureselignac.fr/
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IV. NÉMETORSZÁG 
 

 A nyugat európai kerámia- és porcelángyártás egyik leglényegesebb képviselője 

Németország, mely mind kibocsátásban, mind a kerámia és porcelán piacai közt előkelő 

helyen szerepel. Az európai porcelángyártás bölcsőjeként az ország számos, nagy múlttal 

rendelkező, több száz éves, és ma is működő vállalata napjainkban világszínvonalon is 

elismert minőségű termékeket állít elő. Jelentős ezen felül a technikai kerámiákat előállító 

iparág is.  

A következőkben a legjelentősebb, illetve a Zsolnayhoz hasonló profilú német gyártókkal 

fogunk foglalkozni, elsősorban a Villeroy & Boch AG-vel, annak piacvezető pozíciója, nagy 

múltja, valamint széles termékválasztéka miatt, emellett a Meissen GmbH-val, Európa első, és 

ma is egyik meghatározó kerámia és porcelán előállító vállalatával, valamint a kisebb, ám 

említésre méltó Bidtelia Meißennel, a Rosenthal GmbH-val és a Nymphenburg 

Schlossmanufakturral. 

IV. 1. VILLEROY & BOCH AG 
 

 A Villeroy & Boch AG Európa egyik legjelentősebb kerámia és porcelán előállító 

vállalata. Az 1748-as Lotaringiai alapítása óta a cég igazi óriássá nőtte ki magát, 

főhadiszállása 1801 óta a németországi Mettlachban található.  

Az 1990 óta a tőzsdén is jegyzett konszern jelenleg 8700 munkavállalót foglalkoztat, a tavalyi 

évben forgalma meghaladta a 714 millió eurót. Termékei 125 országban elérhetők, 16 gyártó 

létesítménnyel rendelkezik többek közt Európában, Mexikóban és Thaiföldön. 1992 óta az 

egykori Alföldi Porcelángyár Hódmezővásárhelyi üzeme is a Villeroy & Boch konszern 

része. Európai pozíciójának megőrzésén felül a vállalat növekedésének zálogát a feltörekvő 

ázsiai piacokon, elsősorban Kínában, Indiában, és a közép-keletben látja. A stratégiát 

példázza, hogy a külföldi piacok részesedése a vállalat forgalmából az elmúlt 15 évben 46%-

ról 74,9%-ra nőtt, az összforgalom felét azonban még mindig a nyugat-európai értékesítések 

teszik ki. 
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A gazdasági válság megviselte a vállalatot, forgalma a 2008-as 840 millió euróról 2010-re 

714 millió euróra esett vissza, ebből 446 millió eurót tesz ki a fürdő- és wellness terület, 

valamint 267 millió eurót az asztali porcelántermékek. Nagyobb részt képvisel tehát a 

fürdőszobai felszerelések árusítása a cég profiljában, a terület azonban szorosan összefügg az 

építőipar mindenkori helyzetével, a vállalat forgalma így ki van téve az ingatlanpiac 

hullámzásának, stagnálásának. A cég 2010-ben megszüntette Luxemburgi gyártósorát, 

valamint kénytelen volt megválni 1500 munkatársától. 

A Villeroy & Boch termékeit három részre oszthatjuk: fürdőszoba-felszerelésekre és 

bútorokra, konyhai felszerelésekre és bútorzatra, csempékre, és asztali porcelánokra, 

étkészletekre. 

A fürdő- és wellness területen kínált termékválaszték sokrétű, megtalálhatóak többek közt 

mosdók, fürdőkádak, zuhanykabinok, toalettek, pezsgőfürdők, szaunák, bútorzat, tükrök, 

törülközők. A legtöbb termékcsoportra jellemző a nagy választék, és sok rendelkezésre álló 

szín. A vállalat kínálatát úgy dolgozta ki, hogy egy teljes fürdőszobát be lehessen rendezni 

termékeivel, ezzel is sokoldalú lehetőségeket, kombinációkat biztosítva vásárlóinak. 

A csempék területén is találkozunk a megjelenő nagy termékválasztékkal, valamint a széles 

színskálával. Rendelkezése állnak mind beltéri, mind kültéri variációk. 

A terítékek közt is rendkívül sokoldalú kínálat jellemző, többek közt üvegpohár-készletek, 

tea- és kávékészletek, tányérok, evőeszközök, kancsók, asztali textilek fordulnak elő. A 

termékválasztékra jellemző, hogy nem csak az idősebb, hanem a fiatalabb, 20-30 éves 

korosztálynak szánt designokat is felvonultat. Találunk még különböző figurákat, dekoratív 

elemeket. Gondoltak a szezonális, elsősorban karácsonyi és húsvéti mintázattal ellátott 

porcelánokra, valamint kimondottan a gyermekeknek szánt, mesefigurás termékekre, melyek 

megtalálhatók a vállalat kínálatában, ezzel is szélesítve a megcélzott korcsoportok 

spektrumát. 

 A konyhai felszerelések közt találhatunk különféle sütési és főzési kellékeket, tálakat, 

fűszertartó porcelánokat. Érdekesség, hogy a cég nem forgalmaz konyhai bútorzatot, mint 

ahogy azt a fürdőszoba és wellness részleg esetében tette. 

 Elmondhatjuk tehát, hogy a Villeroy & Boch termékválasztékával minden 

korcsoportot, és társadalmi osztályt megcéloz, árusít olcsóbb és drágább kollekciókat, design 

és színek terén pedig igen nagy választék jellemzi kínálatát. A széles spektrum, és piac 
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megcélzása fontos eleme a vállalat vezető szerepének megőrzését célzó stratégiájának, 

valamint ezt szolgálja még rendkívül kiterjedt értékesítési hálózata is, mely az Egyesült 

Államoktól Európán át Japánig árulja a cég termékeit. 

IV. 2. MEISSEN GMBH 
 

A következőkben Európa legnagyobb múltú porcelángyártójával, a Meissen GmbH-

val foglalkozunk. A manufaktúrát Szászország választófejedelme, Erős Ágost alapította 1710-

ben. Az 1730-as évekre a meisseni üzem kibocsátásának növekedése azt eredményezte, hogy 

a vállalat egyeduralkodóvá vált az európai porcelánpiacon. Az 1990-es német újraegyesítés 

után a vállalat visszakerült a szász tartomány tulajdonába, jelenleg egyedüli tulajdonos a kft-

ben. 

 A vállalat céljai közt szerepel a jelenlegi piaci részesedés megtartása, illetve növelése, 

valamint, hogy a porcelángyártáson kívül a lakberendezés más szegmenseiben is megjelenjen 

kínálatával. Széles termékválasztéka, innovációi alátámasztják ezen stratégiát.  

 Az újfajta megközelítésnek köszönhetően a csempék mellett a Meissen árusít 

különböző típusú tükröket, gyertyatartókat, fali díszeket, figurákat, faliórákat, párnahuzatokat, 

festményeket, valamint a közeljövőben bútorokkal is meg kíván jelenni a piacon. 

 A vállalat tradicionális profilját sem hanyagolja el: a porcelánok közt nagy 

választékban és sokféle designban képviseltetik magukat a tea- és kávéskészletek, figurák, 

díszek, étkészletek. A Villeroy & Boch-hoz hasonlóan itt is találhatunk fiatalosabb 

termékeket, ám például gyermekeknek szánt termékekkel, valamint evőeszközökkel a 

Meissen kínálatában nem találkozunk. 

 A Meissen termékeinek harmadik nagy csoportja az ékszerek és tartozékok. Az 

ügyvezető igazgató által felvázolt cél, hogy a Meissen Németország első számú 

ékszerkészítőjeként jelenjen meg a nemzetközi piacokon. A cég kiváló minőségű termékeket 

készít, és csak a legmegbízhatóbb partnerekkel dolgozik. Széles választék jellemzi jellemzően 

a felsőbb társadalmi osztályoknak szánt, gyakran arany és gyémántberakásos ékszereit. 

 Elmondhatjuk tehát, hogy a Meissen a tradicionális profilja mellett az ékszerek és a 

lakberendezés területe felé nyitott, a Villeroy & Boch-hoz hasonlóan igyekszik több lábon 

állni, nem csak az asztali porcelángyártásra koncentrálni. Értékesítési hálózata kiterjedt, főleg 
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Németországra koncentrál, ám találhatók üzletei az Egyesült Királyságban, Franciaországban, 

Oroszországban, Olaszországban, és több kisebb közép-európai országban. 

IV. 3. A BIDTELIA MEIßEN GMBH  
 

A Bidtelia Meißen GmbH egy másik meisseni üzem, profiljára azonban sokkal inkább 

a technikai kerámiák jellemzőek. Csempéket, színes cserepeket, kályhákat, kerámia 

oszlopokat, kerti kerámiákat, valamint speciális és porolit szűrőket gyárt, ipari alkalmazásra.  

Speciális szűrőit elsősorban gázok és hűtőközegek tisztítására, míg porolit szűrőit folyadékok, 

különböző koncentrációjú savak, gázok, égéstermékek (akár 500 fokig), sűrített levegő 

szűrésére, emellett finom szemcséjű anyagok, pl liszt, cement fluidizációjára, és szennyvíz 

szellőztetésére ajánlja. 

IV. 4. ROSENTHAL GMBH  
 

A Rosenthal GmbH-t elsősorban széles spektrumú termékkínálata miatt elemezzük 

részletesebben. A 1879-ben Philipp Rosenthal által alapított vállalat ma önálló cég, az olasz 

Sambonet Paderno csoport tagja. 85 millió Eurós éves forgalmával és mintegy 1000 

dolgozójával a kisebb német kerámiagyártók közé tartozik. 

 Kínálatában szerepelnek a Studio-Line, a tradicionális, a Versace, a Sambonet, a 

Hustschenreuther és a Thomas kollekciók, egyesek szezonális, karácsonyi, húsvéti 

mintázatokkal. A tea- és kávéskészletek mellett találkozhatunk étkészletekkel, és egyéb 

konyhai eszközökkel, például kancsókkal, fűszertartókkal is a kínálatában, valamint 

poharakból is széles, modern, mintás választék áll a kifinomultabb ízlésű vásárlók részére, a 

felsőbb társadalmi csoportok számára. 

 A Rosenthal az előzőleg bemutatott vállalatokhoz hasonlóan szintén előállt 

lakásdekoratív termékekkel, elsősorban vázákkal, figurákkal és ajándéktárgyakkal, 

faliórákkal, lámpákkal, ám a választék, és az innovatív termékek aránya a cég méreteivel 

egyenesen arányosan itt kisebb méretű, mint az előzőekben bemutatott konkurenseknél, 

csempékkel, fürdőszoba- és konyhafelszerelésekkel nem foglalkozik. 

 Kisebb vállalat létére a Rosenthal megpróbálja kínálatban felvenni a versenyt a 

nagyobb konkurenseivel, hasonlóan több korcsoportot célozva meg termékeivel, melyek közt 
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a klasszikus festett darabok mellett találhatunk fiatalos, mindennapi használatra szánt 

elemeket is, így kisebb méretei ellenére fennmaradhat a piaci versenyben. Eladás terén 

elsősorban az online értékesítésre helyezik a hangsúlyt, termékei a világ 97 országában 

elérhetők. 

IV. 5. NYMPHENBURG SCHLOSSMANUFAKTUR 
 

 A bajor Nymphenburg Schlossmanufaktur szintén széles termékkínálata miatt került 

bele dolgozatunkba. Az egyedi stílusú étkészletek, tea-és kávéskészletek mellett ezen vállalat 

értékesít porcelán ékszereket is. Kínálatában megjelennek továbbá a vázák, tükrök, díszes 

palackdugók, különösen nagy hangsúlyt kapnak az ajándéktárgyak, állatfigurák, például a 

patrióta hangvételű, bajor címert tartó oroszlán. 

 Komoly értékesítési hálózattal rendelkezik, termékei Németország szerte rengeteg 

üzletben megtalálhatóak. Termékei az előző gyártókhoz hasonlóan átfognak több árkategóriát, 

ezzel igyekezve szélesebb társadalmi csoportokat megcélozni. 

 A Németországot tárgyaló részből láthatjuk, hogy a német piacon a többi európai 

országhoz képest kimondottan sok cég versenyzik, a nagyobbak jellemzően újítanak, 

próbálnak több lábon állni, nyitnak a lakberendezési designtermékek, ékszerek piaca felé. A 

beltéri porcelánok, bel-és kültéri, valamint fali csempék piacán nagy a verseny, a Zsolnaynál 

régebbi, és nagyobb presztízsű márkák harcolnak egymással a nagyobb piaci részesedésért, 

így a belépés a német piacra véleményünk szerint ezen a területen nem kecsegtet nagyobb 

sikerrel. A pirogránit azonban gyakorlatilag ismeretlen, a kültéri kerámiák, szobrok, 

szökőkutak készítésével sem foglalkozik nagy számú cég, illetve jellemzően szakosodott, 

kisebb, fiatalabb vállalatok, így az esetleges terjeszkedés Németország irányában ezen a 

területen lehet indokolt. 
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Felhasznált Források: 

• http://www.ceramic-link.de/icd/pages/marks/marksbycountry/germany.htm 

• http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Porzellanmanufakturen_und_-herstellern 

• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BW-09-001-08/EN/KS-BW-

09-001-08-EN.PDF 

• http://cdn.villeroy-

boch.com/fileadmin/upload/ir/documents/geschaeftsberichte/GB_VB_2010_de_gesich

ert.pdf 

• http://www.villeroy-boch.com/de/de/home/unternehmen/ueber-villeroy-

boch/konzern.html 

• http://www.vbporcelan.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemi

d=26 

• http://www.alfoldi.hu/alfoldi 

• http://www.villeroy-boch.com/de/de/home.html 

• http://www.meissen.com/en/architecture-interiors 

• http://www.meissen.com/en/tableware 

• http://www.meissen.com/en/jewellery-accessories 

• http://www.nymphenburg.com/de/products/ 

• http://bidtelia.de/galerie.shtml 

• http://www.rosenthal.de/rosenthal-studio-line/ 

• http://www.rosenthal.de/rosenthal-tradition/ 

• http://www.rosenthal.de/rosenthal-meets-versace/ 

• http://www.rosenthal.de/sambonet/ 

• http://www.rosenthal.de/thomas/ 

• http://www.rosenthal.de/hutschenreuther/ 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Ceramics_manufacturers_of_Germany 
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V. VÉGSZÓ 
 

Dolgozatunkban országonként sorra vizsgáltuk meg nyugat-Európa legjelentősebb kerámia- 

és porcelángyártó vállalatait. A kiválasztott cégek méreteik, vagy a Zsolnayhoz hasonló 

profiljuk miatt szerepeltek kutatásunkban.  

Elmondhatjuk, hogy a vizsgált nyugat-európai piacokra nem ajánljuk a Zsolnaynak a belépést, 

egyrészt a már meglévő, nagy méretű és nagy múltú helyi vállalatok között is jelen lévő erős 

verseny miatt, másrészt az átalakuló kerámia- és porcelánpiaci trendek miatt, melyekre a 

konkurens vállalatok is profiljuk szélesítésével, új szegmesekbe való betöréssel, több lábon 

állással, esetleg konglomeratív terjeszkedéssel kívánnak választ adni. A vizsgált vállalatok 

nagy részének esetében a Zsolnaynál tőkeerősebb, nagyobb K+F költségvetésű cégekről 

beszélünk, így ezen stratégiai változtatások végrehajtására alkalmasabbak. 

Szintén nyomós érv a piacoktól való távol maradásra a helyi vállalatok nagy presztízse, 

termékeik elismert minősége, meglévő vásárlói köre. Megemlíthető továbbá, hogy az adott 

cégek jól ismerik már meglévő hazai, vagy egyéb nyugat európai piacaikat. 

Zárásként elmondhatjuk tehát, hogy a nyugat-Európai piacokra való belépés -amennyiben a 

Zsolnay nem rendelkezik az adott piacokon komoly, nehezen másolható, innovatív termékkel- 

nem indokolt, illetve nem kecsegtet komolyabb sikerrel. 
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