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IMPORT ÉS EXPORT

A Drotar Consulting tevékenysége között a 
világkereskedelem is jelen van és ezen belül 
mezőgazdasági ágazatra specializálódott. Ennek 
nyomós oka, hogy az Európai Unió naponta több 
száz millió euró értékben exportál és importál árukat. 
Az EU a feldolgozóipari termékek és a szolgáltatások 
legjelentősebb exportőre a világon, és mintegy 80 
ország legnagyobb exportpiaca.
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RÓLUNK
A CÉG TÖRTÉNETE

A Drotar Consulting alapítása 2018-ra nyúlik vissza és immár egy Magyarországon bejegyzett nemzetközi kereskedelmi cég, amely 
mezőgazdasági árucikkek, bio- és nem bio valamint általános áruk nagykereskedelmével foglalkozik. Mezőgazdasági termékeinkben 
a legjobb minőséget kínáljuk, friss és feldolgozott Európai, Afrikai, Ázsiai és Dél-Amerikai termékeket importálunk és exportálunk, 
szabványoknak megfelelve a nemzetközi piacon.

A jogi hátteret is biztosítjuk, a szerződéseket ügyvédünk közreműködésével kötjük. Mély piacismeretünk és hatékony ügyintézésünk 
garancia ügyfeleink számára. Csapatunk külföldi befektetőkkel is kapcsolatban áll, így adatbázisunkban nem csak hazai 
érdeklődőknek kínálunk. Nem számít hol található a termék amit vásárolni vagy eladni szeretne mi biztosan segítségére lehetünk.

Tanácsadói tevékenységünk kezdetben ingatlan- és pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódott, majd ügyfeleink kérték, hogy 
mélyrehatóbb tanácsot kérhessenek cégük gazdálkodási és befektetési lehetőségeiről. Az évek során felhalmozott tapasztalatok, 
valamint a közgazdasági, számviteli, pénzügyi és ingatlan ügyekkel kapcsolatos hatékony üzleti gyakorlatok teljes skálája alapján 
felismertük, hogy ezeket az igényeket is maximálisan ki tudjuk elégíteni és megvalósítani, valamint végrehajtani számos külföldi 
idegen nyelven is. Ezek alapján tevékenységi körünkbe bevontuk a befektetést és befektetési tanácsadást, valamint a bel- és 
külkereskedelmet is.
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4RAKTÁROZÁS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

TERMELÉS

MEZŐGAZDASÁGI FEJLŐDÉS



A FIGYELEM KÖZÉPPONTJÁBAN

FÓKUSZ

A Drotar Consulting szakértelemmel, beszerzési szolgáltatásokkal és elkötelezett csapattal szolgálja ügyfeleit. Minőségi 
mezőgazdasági termékeket hivatalos termelők széles hálózatából szerezzük be majd szállítjuk ügyfeleinknek. A minőség és a 
következetesség iránti elkötelezettségünk révén a mezőgazdasági termékek és más általános árucikkek megbízható szállítójaként 
ismernek el bennünket.

Cégünk legfőbb célja a fenntartható üzleti tevékenység, következésképpen a tanúsítványok kulcsfontosságú elemek a 
fenntarthatóság felé vezető utunknak. Üzleti szereplőként a minősítés létfontosságú információkat nyújt teljesítményünkről és a 
területekről ahol tovább kell fejlődnünk, a hatékonyság és a termelékenység növelése érdekében.

Logisztikai és szállítmányozási partnereinkkel is szorosan együttműködünk termékeink nemzetközi kiszállítása érdekében. Kiváló 
termékeket kínálunk az élelmiszer-biztonság, a vevői igényeknek megfelelő minőség, a minőségirányítási rendszer fenntartása és a 
folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettség érdekében, melynek mottója „we put things together and make it happen”. Fókuszban a 
magas teljesítmény, a kiváló minőség, a takarékosság, a hatékonyság minden esetben a vevő és a vállalat előnyére is.
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6AFRIKA

ÁZSIA

DÉL-AMERIKA

HIVATALOS TERMELŐK



AMIT AJÁNLUNK

STRATÉGIA

A Drotar Consulting hosszú távú szakmai tapasztalata gyors, hatékony és biztonságos ügyintézést kínál. Sikeres munkánk és 
segítségünk eredménye, hogy az ön érdekeit a jelenleg legkedvezőbb piaci áron képviseljük. Számunkra kiemelten fontos ügyfeleink 
elégedettsége, ezért átfogó, mindenre kiterjedő szolgáltatásokat nyújtunk külföldön és belföldön egyaránt.

Cégünk a térség gazdálkodóival és beszállítóival közös erőfeszítésekkel járul hozzá az ország gazdasági fejlődéséhez, állandó 
hangsúlyt fektetve a személyes, üzleti és társadalmi növekedésre, a bolygó megőrzésére, tiszteletére, gondozására és az 
organikusságra alapozva.

Az ügyféllel közösen támogatjuk a mezőgazdasági fejlesztést, lehetőséget kínálva egy stratégiai szövetség megszilárdítására azzal a 
céllal, hogy új forgatókönyveket és ötleteket tervezzünk a növekedésre és/vagy a fejlesztésre kereskedelmi szinten. Így kezdett a 
Drotar Consulting tapasztalatot építeni a mezőgazdasági termékek forgalmazása, importja és exportja terén, valamint ezt világszerte a 
legmagasabb minőségi előírások szerint és kiváló szaktudással kínálja ügyfeleinek. 
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“új ötleteket tervezünk a 
növekedésre és a fejlesztésre”

“legmagasabb minőségi előírások
szerint és kiváló szaktudással 
kínáljuk ügyfeleinek.”

“az ügyféllel közösen támogatjuk
 a mezőgazdasági fejlesztést”

“hozzá járulunk az üzleti és 
társadalmi növekedéshez, a bolygó 
megőrzéséhez és az organikussághoz”



TERMÉKEK
GYÜMÖLCSÖK

SZ!L!KÖRTE ALMA SZILVAAVOKÁDÓ SÁRGABARACKBARACK MANGÓ

GÖRÖGDINNYE SÁRGADINNYE DATOLYASZILVA NECTARIN EPER NARANCSCITROM GRÉPFRÚT

9További információkért, tanúsítványokért, csomagolásokért, méretekért, árakért, fizetési és szállítási feltételekért keressen fel minket az info@drotar.hu e-mail címen.



TERMÉKEK
ZÖLDSÉGEK

HAGYMA PAPRIKA ÉDES BURGONYA RÉPAAVOKÁDÓPARADICSOMFOKHAGYMAUBORKA

PADLIZSÁN KARFIOLKOKTÉL PARADICSOMTÖKFÉLÉKSALÁTA SPENÓTBURGONYABROKKOLI

10További információkért, tanúsítványokért, csomagolásokért, méretekért, árakért, fizetési és szállítási feltételekért keressen fel minket az info@drotar.hu e-mail címen.



ÁLTALÁNOS ÁRUCIKKEK

TERMÉKEK

GABONAFÉLÉK DIÓFÉLÉK MAGFÉLÉK RIZS KÁVÉ AVOKÁDÓ OLAJ NAPRAFORGÓ OLAJ OLIVA OLAJ

FEHÉR CUKOR BARNA CUKOR MÉZ SZÁRÍTOTT GYÜM. F"SZER TÉSZTA KONZERV TOJÁS

11További információkért, tanúsítványokért, csomagolásokért, méretekért, árakért, fizetési és szállítási feltételekért keressen fel minket az info@drotar.hu e-mail címen.



Prospektusunk lehetővé tesz többféle megoldást és fejlesztési alternatívát az agráripari ágazat számára.
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SZABVÁNYOK

CÉLUNK
Küldetés
Általános és speciális kereskedelem folytatása élelmiszerekkel és nem élelmiszer-termékekkel, megcélozva a hazai és nemzetközi 
piacokat. Minőségi termékek, versenyképes árak, a vevői elégedettség biztosítása valamint fenntartható partnerségek kialakítása.

Minőség és biztonság
A Drotar Consulting olyan innovatív gazdálkodási és üzleti gyakorlatokra törekszik, amelyek a csúcskategóriás bio és nem bio, friss és 
tápláló termékeket tudjon produkálni a közösségek számára világszerte. Cégünk büszke arra, hogy a világméretű frisstermék-szállítás 
terén komoly tapasztalatot szerzett, amely megfelel a legmagasabb szintű mezőgazdasági előírásoknak és eljárásoknak.

Egészség és jólét
A céget olyan pénzügyi szakértők irányítják, akiknek prioritása az integritás, a minőség, a biogazdálkodás, a szolgáltatás, az emberek 
és az elkötelezettség. Különösen szenvedélyesen segítik a világ közösségeit a friss termékek termesztésén és értékesítésén alapuló 
jobb megélhetés elérésében.
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DROTAR  
CONSULTING

WE PUT THINGS TOGETHER 
AND MAKE IT HAPPEN…

Ha katalógusunkban lévő termékeink 
felkeltették érdeklődését és Importálni vagy 
Exportálni szeretne, egy kézben szeretné tudni 
a kül- és belkereskedelmi ügyintézés teljes 
lebonyolítását, lépjen velünk kapcsolatba, mi 
segítünk!
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