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Az Orosz Föderáció által 2022. február 24-én megkezdett Ukrajna elleni háború és a hadiállapot
elnöki rendelettel történő bevezetése élelmiszerellátási gondokat okozott Kárpátalján. Sajnos az akadozó
élelmiszerellátás felerősítheti pánikhangulatot és tovább nehezítheti az élelmiszerpiacon egy egyensúlyhelyzet
kialakulását. Mi – ahogyan sok más forgalmazó is – partnereket keresünk a gondok orvoslására, és az
elburjánzó „feketepiaci” árak letörésére is.
A Beliver KFT, valamint partnerünk, a „PMK-10” KFT, mint élelmiszeripari termékcsoportok
értékesítésével foglalkozó társaság arra kéri Önt, segítsen megbízható üzleti partnerek keresésében.
Az Európai Unió elmúlt napokban tett lépései előrevetítik Ukrajna csatlakozását az európai közös
piachoz. Meglátásunk szerint a magyarországi cégeknek a 45 milliós ukrán piacon történő távlati
terjeszkedéshez lehetőséget jelent ez a most kialakult végtelenül szomorú helyzet. Fontosnak tartom kiemelni:
nem humanitárius segítséget kérünk! Korrekt és megbízható üzleti partnereket keresünk, reményeink szerint
nemcsak rövid távra. Bár mi jellemzően Kárpátalján tevékenykedünk, készek vagyunk a kiépült
beszállítói/forgalmazói kapcsolat-rendszerünket a partnereink rendelkezésére bocsájtani vagy képviselni
feléjük a (közös) érdekeket.
Jelenleg a legnagyobb hiány tartós élelmiszerekben és gabonafélékben (rizs, liszt) van, de nagyon
megcsappantak a cukor- és a növényi olaj készletek is. Az elmúlt napok tendenciájával számolva (tekintetbe
véve a pánik keltette vásárlási lázat is) az első szállításokat legkésőbb március közepéig el kellene indítanunk,
és az igényekhez igazítva folyamatossá kellene tenni az azt követő időszakban.
A számlavezető bankunk engedélyt kapott az Ukrán Nemzeti Banktól a külföldi vásárlások (és
eladások) pénzügyi lebonyolítására. Így akár azonnali kifizetést tudunk eszközölni.
Kérem Önt, juttassa el megkeresésünket azokhoz a gyártókhoz és forgalmazókhoz, akiket Ön kompetensnek
tart. A kapcsolatépítéshez a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kértük fel, de tudjuk, hogy Ők most a
humanitárius támogatások célirányos eljuttatásával foglalkoznak, nem várhatjuk el, hogy üzleti
kapcsolatépítéssel is foglalkozzanak.
A cégeink munkatársai – és jómagam is – kevéssé beszélünk magyar nyelven, a kapcsolattartáshoz
egy magyarajkú beszerzési (üzletkötő) menedzsert tervezünk alkalmazni. Ezen okból (is), amennyiben lesz
érdeklődés magyarországi partnerek irányából, a kapcsolat-felvételhez célszerűségből az emailkapcsolatot
szorgalmazzuk. Természetesen a telefonkapcsolat is jó, és akár videokonferenciát is tarthatunk.
A kapcsolatfelben érdekelt partnerek az alábbi email címen tudnak elérni minket:
misha.kuzma@gmail.com
movchan.aleksandr@gmail.com
Ezúton is köszönöm a KMKSZ vezetőinek a közbenjárását, és az Ön segítségét.
Tisztelettel, Kuzma Mihail

