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Kezdődik a tanszerek szezonja - jelentős forgalomra készül idén a SPAR 

A vírusjárvány miatt átmenetileg bevezetett otthoni tanulás tavaly ugyan mérsékelte a 

tanszerek keresletét, azonban az áruházlánc így is több mint félmilliárd forintos forgalmat 

valósított meg ezen az áruterületen. A vállalat idén fokozottabb vásárlói érdeklődésre 

számít, ezért 33 hipermarket áruházában megújult kínálattal várja a szülőket, illetve 

szupermarketjeiben is megtalálható lesz minden fontos iskolai kellék.  

„A SPAR évről évre hagyományosan széles iskolai tanszer- és eszközkínálattal fogadja a 

szülőket. A forgalom a pandémia miatt tavaly visszafogottabb volt, de a 2020-as 

záróeredményünk azt mutatja, hogy a helyzet normalizálódásával 2021-ben jelentősen 

nagyobb érdeklődésre számíthatunk. Ezért a 2021. július 21-től érvényes, idei iskolakezdéssel 

kapcsolatos katalógus a szokásosnál is szélesebb választékot ajánl a vásárlóknak a 33 

INTERSPAR áruházunkban és a SPAR szupermarketekben. Várakozásaink szerint idén főleg az 

árskála két végpontja lesz hangsúlyosabb: a kedvezőbb árú, illetve a prémium kategóriás 

termékek kereslete fog lényegesen növekedni” – mondta Maczelka Márk, a SPAR 

Magyarország kommunikációs vezetője. 

A vállalat ebben az évben is úgy készül, hogy a szülők az iskolakezdés előtt a tanulás minden 

eszközét megtalálják a hipermarketekben, de a szupermarketek polcain is ott legyenek a 

legalapvetőbb tanszerek. A SPAR idén ismét megújította a választékát, például nagyobb 

arányban jelennek meg a kedvezőbb árú taneszközök a főbb termékkategóriákban, amelyek 

közé a füzetek, tolltartók, íróeszközök és a kötelező iskolaszerek tartoznak. Július közepétől 

szeptember derekáig az őszi becsengetés árucikkei kitüntetett helyet kapnak a teljes 

hipermarket-hálózat kínálatában, az iskolafüzetektől kezdve a mappákon, rajzkellékeken, 

tollakon és ceruzákon át a számítástechnikai eszközökig. A szupermarketekben az 

alapválaszték és egyes dizájn-termékek lesznek beszerezhetők. A SPAR online shop felületén 

is elérhető néhány, az iskolakezdéssel kapcsolatos áru, ezek jellemzően saját márkás 

termékek, illetve fénymásoló papírok. 

A járványügyi készültség fenntartására tekintettel a SPAR ebben az évben is speciális 

termékekkel segíti a tanulókat és a tanárokat. A továbbra is a készleten található tisztasági 

csomagok, fertőtlenítők, egyéb egészségügyi árucikkek mellett a cég bővítette antibakteriális 



 
 

toll és filctoll kínálatát. Az üzletlánc a speciális író- és rajzeszközökre külön kommunikációval 

is felhívja a vásárlók figyelmét. Különösképpen, hogy a termékek műanyag alkatrészei 

védelmet biztosító, a környezetre ártalmatlan ezüstionokat rejtenek, melyek igazoltan 

baktériumölők: a külső felületekre telepedett kórokozókat 24 óra leforgása alatt 99,9%-os 

hatásfokkal elpusztítják. A vállalat az esetleges otthoni tanulást – és tanítást – ezen 

túlmenően laptopokkal, bluetooth hangszórókkal, fülhallgatókkal, monitorokkal és más 

számítástechnikai termékekkel, illetve ergonomikus székekkel is segíti. 

Az iskolakezdéssel kapcsolatos katalógus idén is böngészhető online a www.spar.hu 

weboldalon, hogy a szeptemberi tanévkezdés előtt a családok kiválaszthassák az iskolai 

kellékeket és taneszközöket. 
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