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A SPAR Magyarország mindig is nagy hangsúlyt fekte-
tett arra, hogy a magyar termékeket helyezze előtérbe, 
az üzleteinkben forgalmazott élelmiszerek több mint 
90%-a hazai beszerzési forrásokból származik. 
Az elmúlt években lezajlott hazai gasztroforradalom-
mal párhuzamosan a kistermelők megerősödésének 
is szem tanúi lehettünk. A tradicionális “háztáji” 
élelmiszertermelő szektorból sorra jöttek és jönnek 
létre olyan kisüzemi márkák és gyakran kézműves 
módszerekkel előállított termékek, melyek biztos ala-
pokon versenyezhetnek a nagy, akár nemzetközi 
gyártók által kínált élelmiszerekkel is. A SPAR vásárlói 
mindig is nyitottak voltak az újdonságokra, kifejezet-
ten kedvelik és keresik a minőségi hazai élelmiszereket. 
Éppen ezért 2020-tól kezdve azon fáradozunk, hogy 
a regionálisan előállított termékek bekerülhesse nek 
üzleteinkbe és folyamatosan elérhetők legyenek kie-
melt polcainkon. 
Hálózatunk méreteiből, és logisztikai rendszerünk 
komplexitásából fakadóan nem volt egyszerű feladat 
megteremteni a minden fél számára ideális feltételeket, 
de kollégáink szaktudása és lelkesedése sikerre vitte 
az elképzelésünket. Szervezetünkön belül éppen ezért 
önálló munkacsoportot hoztunk létre a projekt meg-
valósítására és annak működtetésére. 

Olyan megoldást találtunk, amely segíti a kisterme-
lőket piachoz jutni, fenntartható és jól skálázható 
módon támogatja az adott régió fejlődését, oktatási 
programunk on keresztül egyedülálló szakmai is-
meretekkel segíti az üzletfejlesztést és nem utolsó sor-
ban a szállítási láncok minimalizálásával pozitívan hat 
a környezetünkre is. 
Büszkék vagyunk az eredményre, a Régiók Kin csei 
program értéket teremt a hazai kistermelők és vásárlók 
számára egyaránt. 

Fókuszban 
             a hazai
Heiszler Gabriella 
ügyvezető igazgató, 
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
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A Régiók Kincsei termékek minden 
értékesítési pontunkon belül kiemelt 
helyen található kihelyezést kap-
nak, a program számára de dikált és 
látványosan márkázott polcokon. 
A régiós polcok vizuálisan kie-
melkednek a megszokott bolti de-
korációból, így segítve a vásárlókat 
a  könnyebb azo no sít hatóságban 
és felhívva a figyelmet a program 
egyediségére. Régiós termékeink 
bemutatásánál különösen nagy 
hangsúlyt fektetünk arra is, hogy 
ne csupán a termékre fókuszáljunk, 
hanem megmutassuk az embert, 

2022 során pedig újabb 3 központtal bővült a Régiók Kincsei hálózata, Pécs, Nyíregyháza és végül Győr csat-
lakozásával. Az ország jelentős részét lefedő 6 régiós központ 2022 őszétől teljes kapacitással működik, és látja 
el áruval az egyes régiókon belüli kiválasztott SPAR üzleteket is. 

A 2020-ban kezdődött tervezési szakaszt és előkészületi munkálatokat követően 
2021. szeptemberében nyílt meg első régiós központunk Székesfehérváron, majd 

novemberben Zalaegerszegen és Hódmezővásárhelyen indult el a program.

Egyedi történetek, 
egyedi megjelenés

az emberi-, sokszor ge nerációkon 
átívelő családi történeteket is az 
adott márka mögött, hiszen ez 
teszi teljessé a képet, ez képes 
a leginkább érzékeltetni azt a 
minőségi szemléletet, melyet ter-
melő partnereink képviselnek. Ép-
pen ezért létrehoztunk egy web-
oldalt a Régiók Kincsei program 
számára  (regiokkincsei.hu), a me-
lyen keresztül minden egyes part-
nerünket egyenként mutatjuk meg, 
a készítők fotójával és történetük 
rövid bemutatásával együtt. 
A weboldalra mutató QR kódokat 

helyezünk el a bolti dekorációkon, 
és kommunikációs anyagainkban 
is arra bíztatjuk vásárlóinkat, hogy 
ismerjék meg régiós termékeink 
alkotóit közelebb ről is. 

A Régiók Kincsei 
                          program
Azt a célt tűztük ki, hogy a hazai 
értéket teremtő kistermelőknek pi-
acot és üzleti megjelenést biztosít-
sunk. Így a kiváló minőségű, itthon 
gyártott, akár kézműves termékek 
is elérhetőek lehetnek a fogyasztó-
ink számára.
Ezek a termékek sok esetben a 
helyi vásárlóközönség egy része 
számára már ismerősek a piacok-
ról, vagy kisebb kereskedelmi 
egységekből, webáruházak-
ból. Az ilyen típusú élelmisze-
rek országos kiskereskedelmi 
értékesítése általánosságban 
szin te lehetetlen, hiszen a kister-
melők, kisvállalkozások, családi 
gazdaságok a legtöbb eset-
ben nem képesek egy országos 
hálózat ellátásához szükséges 
mennyi ség folyamatos és minősé-
gi előállításához. A velünk kap-
csolatba kerülő, nagyrészt családi 
vállalkozások többségének tehát 
az üzemméretéből adódóan eddig 
nem volt lehetősége országos lán-
cok polca in megjelenni.

Egy olyan regionális kereskedelmi 
rendszert dolgoztunk ki, amely-
nek köszönhetően a Régiók Kin-
csei prog ram beszállító partnerei 
kisebb mennyi séggel is képesek 
jelen lenni az adott régió kiválasz-
tott, magas forgalmú INTERSPAR 
áruházaiban SPAR üzletben is. A 
hálózatunk többi beszállítójával 
ellentétben régiós partnereinknek 
nem központi raktárainkba kell 
beszállítani termékeiket, hanem 
a termelés néhány kilométeres 
körzetében található regionális 
központjainkba.
A központi áruházaink raktárai-
ból saját kisáruszállító járműveink 
viszik tovább a termékeket a 
prog ramban részt vevő regionális 
áruházakba. Így a termékek a le-
hető legrövidebb utat teszik meg 
a termelőtől a vásárlóig, ami nem 
csupán a lehető legfrissebb áruk 

elérhetőségét jelenti vásárlóink 
számára, de ökológiailag is a 
lehető legkíméletesebb meg-
oldáshoz vezet és tovább erősíti 
a SPAR Magyar ország ezirányú 
törekvését. A Régiók Kincsei prog-
ram tehát segíti a kisebb regionális 
gazdasági egységek és az egész 
régió fejlődését, hozzájárul a helyi 
munkahelyteremtéshez, elősegí-
ti a hagyományos, fenntartható 
eljárások fennmaradását és ter-
jedését.
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A hazai kisvállalkozó beszállítóink integrálása során kiemelt 
figyelmet fordítunk a szakmai mentorálásra, hiszen ezek
nek a partnereinknek többnyire nem volt még alkalmuk 
megismer kedni a SPAR Magyarországhoz hasonló multina
cionális kiskeres kedelmi vállalatok kultúrájával, elvárása
ival és tempójával sem. Ehhez nyújt átfogó segítséget a SPAR 
Beszállítói Akadémia, mely nek oktatási programjához mind
en Régiók Kin csei partnerünk auto matikusan csatlakozik. 

A mentorprogram részeként első körben az élelmiszer kiskereskedelem-
mel és a SPAR működésével kapcsolatos szakmai területeken nyújtunk 
segítséget, partnereink a logisztikai, minőségbiztosítási területeken kap-
nak beható tudásanyagot. Ez azonban csak az első lépés, hiszen közös 
érdekünk, hogy a programban részt vevő kistermelők üzletileg is képesek 
legyenek fejlődni, így hosszútávon is sikeres és elégedett beszállítóink 
maradhassanak. Ennek érdekében a SPAR Beszállítói Akadémia oktatá-
si tematikája pénzügyi és marketing területekkel is kiegészül. Különösen 
fontosnak tartjuk, hogy a prog ramhoz csatlakozó márkák önállóan is 
megállják a helyüket, és naprakész, akár a nemzetközi terjeszkedéshez 
is hasznos márkaépítési tudásra tegyenek szert. Az egyes területek 
szakértőivel történő mentori kapcsolattartás mellett több alkalommal szer-
veztünk közös rendezvényeket is, melyek közül az eddigi legnagyobb a 
2022. májusában megrendezett Marketing Bootcamp volt. 
A Marketing Bootcamp rendezvényre meghívott partnereink két napon 
keresztül, összesen 23 ismert szakember előadását hallgathatták meg. 
A többek között piackutatás, stratégia alkotás, csomagolás design, saj-
tókommunikáció, pozícionálás és tartalommarketing témákban elhang-
zott előadások után a részt vevőknek közös workshop-ok keretében volt 
alkalmuk az új ismeretek feldolgozására, értelmezésére, szakértő mento-
raink segítségével. 
A SPAR Beszállítói Akadémia oktatási programja folyamatosan bővül, 
az egyre gazdagodó tudásanyagot további rendezvényeken és online 
formában osztjuk meg a Régiók Kincsei egyre gyarapodó kisvállalkozó 
partnereivel. 

A Régiók Kincsei programba folyamatosan keresünk új 
beszállító partnereket. A programunk iránt érdeklődő 
termelők egy online felületen keresztül tudnak jelent-
kezni, amely a program weboldaláról (regiokkincsei.hu) 
és központi beszerzési portálunkról (beszport.spar.hu) 
egya ránt elérhető. 
Az online jelentkezési felület digitális beszerzési rend-
szerünkbe integrálva a teljes regisztrációs fo lyamaton 
végigkíséri a partnereket. A regisztrációs rend szer-
ünk  megalkotásakor az elsődleges cél az volt, hogy 
leendő partnereink a lehető legegyszerűbb és leg-
gyorsabb módon tudják eljuttatni a beszerzési osztá-
lyunk számára elengedhetetlen információkat, illetve a 
szervezetünkön belül is gördülékenyen és hatékonyan 
tudjuk feldolgozni a beérkező jelentkezéseket. Ennek 
eredményeként - amennyi ben minden feltöltött adat és 
információ helyes és megfelelő - az első jelentkezéstől 
számított 30 napon belül garantáljuk a fo lyamat 
lezárását és eredményesség esetén a beszállítói szer-
ződések részletes, személyes tárgya lásának meg-
kezdését. 

A SPAR Magyarország számára különösen fon-
tos, hogy vásárlóink magas minőségű, kifogástalan 
körülmények között gyártott termékeket kapjanak. 
Ezért a kiválasztási folyamat szerves része a hely színi 
élelmiszerbiztonsági audit, melyet minden egyes jelent-
kezőnk számára ingyenesen biztosítunk. Minőségbiz-
tosítási szakembereink tehát nem csupán a megfelelő 
engedélyek meglétét ellenőrzik, de a kisüzemekben 
személyesen győződnek meg a törvényi előírások, 
higiéniai szabályok betartásáról, a tárolási, feldol-
gozási eljárások minőségéről, a gyártáshoz használt 
alapanyagok származási követhetőségéről is. 

A Régiók Kincsei program kiválasztott beszállítói természetesen elsősorban egy stabil és kiszámítható piaci le-
hetőséget kapnak - egy olyan értékesítési hálózatot, melyben folyamatosan és sok ember számára elérhetők 
termékeik, melyek így a megszokott napi vagy heti bevásárlás alkalmával bármikor beszerezhetők. 
Ez önmagában is kiemelkedő jelentőséggel bír a gyakran kézműves módszerekkel előállított élelmiszerek gyártóinak.  
A partnerséggel járó előnyök köre azonban ennél lényegesen szélesebb. 

A jelentkezési és 
kiválasztási folyamat

Mit nyernek az együttműködéssel 
beszállítói partnereink?

• élelmiszerbiztonsági audit a kiválasztási folyamat 
részeként,

• kiemelt bolti elhelyezés a dedikált Régiók Kincsei 
polcokon,

• rugalmas szállítási időpont és segítség a raktári 
anyagmozgatásban,

• szállítási nehézségek esetén akár a termékek 
begyűjtése közvetlenül a gyártás helyén, 

• igény esetén a szükséges vonalkódok nyomtatása,

• marketing támogatás - megjelenési lehetőség a 
program online és offline kommunikációs felületein,

• részvétel egy különleges mentorprogramban a 
SPAR Beszállítói Akadémia keretein belül, mely 
segíti a cégek és márkák fejlesztését.
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Székesfehérvár

Nyíregyháza

Nyitási dátum 2022. június 30.

Beszállítók száma 6

Lefedettség Nyíregyháza, Debrecen, 
Miskolc, Ózd, Eger, 
Mátészalka, Nyírbátor, 
Tiszaújváros,  
DebrecenJózsa

Nyitási dátum 2021. szeptember 22.

Beszállítók száma 19

Lefedettség Székesfehérvár, Veszprém, 
Tatabánya, Diósd, Dunaújváros, 
Érd, Tata, Balatonfüred, Törökbálint, 
Dorog, Szántód, Velence

Nyitási dátum 2021. november 24.

Beszállítók száma 11

Lefedettség Hódmezővásárhely, Szolnok, 
Gyula, Szeged, Békéscsaba, 
Kecskemét, Tiszakécske, Makó

Hódmezovásárhely“

Régiós központjaink
Nyitási dátum 2022. augusztus 31.

Beszállítók száma toborzás folyamatban

Lefedettség Győr, Sopron, Pápa, Petőháza, 
Mosonmagyaróvár

Nyitási dátum 2022. április 21.

Beszállítók száma 8

Lefedettség Pécs, Szekszárd, Kaposvár, 
Kozármisleny, Dombóvár, 
Komló, Baja, Tolna

Nyitási dátum 2021. november 18.

Beszállítók száma 12

Lefedettség Zalaegerszeg, Szombathely, 
Nagykanizsa, Keszthely, 
Sárvár, Tapolca, Ajka, Lenti, 
Celldömölk, Alsópáhok

Gyor“

Pécs

Zalaegerszeg
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Mároki Zöldség és 
Gyümölcsfeldolgozó

Miklósfai 
kézműves műhely

Szörp, lekvár és savanyúság

Pécs

Nyíregyháza

Sajtos perec és rúd

A “Mároki Finomságok” egy fantasztikus közösség 
összefogásának az eredménye. A Baranya megyei 
Márok aprófalu önkormányzata egészen kreatív 
módon oldotta meg a munkanélküliség kérdését 
a kistelepülésen. 2010 óta számos fejlesztést 
és programot indítottak, ezek közé tartozik a 
mezőgazdasági Startmunka is, melyben 2011 óta 
foglalkoznak növénytermesztéssel és tartósítással.

Horváth Imre saját családi háza földszintjén alakította 
ki cukrászüzemét 2013-ban. A házi jellegű, kézműves 
sütemények tradicionális és modern receptek alapján, 
minőségi alapanyagokból és adalékanyagoktól 
mentesen készülnek, pont úgy, ahogy azt 
nagymamáink is megszerettették velünk.
A Miklósfai cukrászda a sütemények mellett a 
gyerekkorunkból jól ismert, kézzel készült sajtos 
rúd és perec gyártásával foglalkozik - ezek azok 
a finomságok, amelyek minden háztartásban, 
vendégségben rendszerint garantáltan sikert aratnak.

Krizics Zsanett

Horváth Imre

Famíliatészta

Hernyák Birtok

Száraztészták

Fehérborok

Ahogy a régi tésztakészítők, a Famíliatészta Kft. is egy 
családi vállalkozásként indult 1992-ben, Békés megye 
szívében.
A népszerű házi jellegű termékek készítésénél az 
összetevők és az elkészítés módja is a hagyományokon 
alapulnak, így őrzik meg a tészták a régi idők ízeit és 
formáit.
A Famíliatészta a programba való bekerülése óta 
olyan teljesítményt mutatott, hogy 2022-ben az 
országos hálózatba való bekerülésről is megszületett 
a megállapodás. Büszkék vagyunk arra, hogy a 
Régiók Kincsei program a vállalkozások növekedését 
is támogatni tudja.

A Hernyák család 1993 óta él és dolgozik az etyeki 
borvidéken. Az első években a Vajdaságból hozott 
párlatkészítési hagyományokat szerették volna csak 
meghonosítani a faluban, pár év múlva azonban 
már a helyi szőlőföldeken dolgozva beleszerettek a 
borkészítésbe is. Szerencsére az egész család azonnal 
megtalálta a helyét  ebben a világban és immáron két 
generáció dolgozik együtt, egymás mellett, egymást 
segítve.

Kovácsné Nagy Krisztina, Kovács Lajos

Székesfehérvár

Régiós sikertörténetek

Hódmezővásárhely

Hernyák László
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Már 56 magyar kistermelo csatlakozott a programhoz!“

Jelentkezz most!
Helyi, magyar kistermelőket
keresünk a régióinkba!

• hazai, minőségi, kisüzemi élelmiszert gyártasz,

• ismert vagy a régióban, de terméked még nem  
kapható országos kiskereskedelmi láncokban,

• üzemed valamelyik régiós központunk 50 km-es 
körzetében található,

• keresel egy állandó értékesítési hálózatot, amit 
folyamatosan el tudsz látni termékkel.

• bemutatkozási lehetőséget, figyelmet és támogatást,

• helyet a kiemelt Régiók Kincsei polcokon,

• mentorprogramot, ami segít fejleszteni a céged  
és a márkád,

• marketing támogatást, amely ismertebbé  
tesz a vásárlók körében.

Téged keresünk ha:

Amit kapsz:

REGIOKKINCSEI.HU
Regisztráció:


