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1.

Helyzetelemzés
Arculatfejlesztés és kommunikáció szempontjából a KKV szektor soha nem volt egy könnyű
eset. Többnyire a bizalmatlanság légköre vette körül az ilyen jellegű megkereséseket,
kezdeményezéseket. Ha jól ment az adott cégnek, akkor minek – tették fel a kérdést, ha
nem ment jól, akkor meg ettől úgysem fog változni semmi – gondolták. 2017-ben azzal
keresett meg bennünket az akkor még Jankovits Hidarulika KFt, hogy a márkájukat újra kell
gondolni, frissíteni, és a jelen helyzethez igazítani. A kezdetekhez képest a tevékenységi kör
jelentősen bővült, a hidraulikai berendezések tervezése és gyártása mellett megjelent az
egyedi célgépek gyártása, valamint az ipari automatizálás is, mint főtevékenységek. Vagyis a
vállalkozás kinőtte önmagát, a jelentős növekedést a vállalat arculatában,
márkamegjelenésében is kommunikálni kellett. A márkaaudit és a versenytárselemzés során
tiszta képet kaptunk arról, hogy milyen márkaszemélyiséget szeretnénk megjeleníteni és
melyek azok a fundamentális elemek, márkaértékek amelyekre a márka megjelenést
alapozni érdemes. A Jankovits Engineering az első magyar tulajdonú vállalkozás a Győri Ipari
Parkban, amely 25 éve kezdte el tevékenységét elsősorban ipari hidraulikus termékek
forgalmazásával, gyártásával és szervizével.
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Kiindulópont
A tulajdonosok úgy szerették volna megújítani a márkát, hogy a hidraulika továbbra is jelen
legyen, de ugyanakkor egyértelmű legyen minden érdekelt számára, hogy új és jelentős
tevékenységi körökkel is bővült a cég szolgáltatási palettája.
A hidraulikai berendezések tervezése és gyártása mellett megjelent az egyedi célgépek
gyártása, valamint az ipari automatizálás is, mint főtevékenységek. Vagyis a vállalkozás
kinőtte önmagát, a jelentős növekedést a vállalat arculatában, márkamegjelenésében is
kommunikálni kellett.
A márkaaudit és a versenytárselemzés során tiszta képet kaptunk arról, hogy milyen
márkaszemélyiséget szeretnénk megjeleníteni és mik azok a fundamentális elemek,
márkaértékek amelyekre a márka megjelenést alapozni érdemes.
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Stratégia
A márkaszemélyiség megalkotásakor fontos szerepet hagytunk az alapító tulajdonos
személyének, amely hitelesen összeforrt a cég értékeivel. Hitelesség, magasfokú
szakértelem, kompetencia, letisztultság, átláthatóság és rendezettség – voltak azok a
hívószavak, melyek segítették a márka újraformálását.
A mérnöki tevékenység szigorú és szögletes világát ugyanakkor szerettük volna
emberközeli módon bemutatni, a tulajdonosok és a csapat előtérbe helyezésével, a
vállalkozást szerethetővé, érzelmileg is átélhetővé tenni.
A piackutatást, a versenytárs- és célcsoport elemzést követően a márkastratégiát a
“Világszínvonalú ipari tervezés Magyarországon” gondolatra és a magas színvonalú mérnöki
szolgáltatás USP-re építettük fel.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Koncepció
Az előzményekből számunkra egyértelművé vált az új márkaszemélyiség megalkotása, a
cég újrapozícionása.
JANKOVITS ENGINEERING
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A cégalapító nevét megtartva (személyesség, hitelesség) a mérnöki tevékenységre
fókuszáltunk, amely eddig is erős és professzionális tevékenysége volt a cégnek, hiszen pl.
az egyedi gépgyártásban ez mindig is jelen volt.
Az egyedi mérnöki teljesítmény és a mérnöki csapatmunka előtérbe helyezése a márkát
magasabb szintre emelte a korábbi “csak” gyártási technológiára utaló állapothoz képes.
A komplett szolgáltatás – tervezéstől a kész termékig – egy komoly piaci stratégia előnyt
jelent, amelyet az új szlogen is kifejez.
ÉS AZ ÖTLET MŰKÖDIK
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Megvalósítás
Megszületett a Jankovits “sztori”, amely elmeséli a cégalapítás múltját jelenét, vizionizálja
jövőjét. Ez egy személyes történet, amelyben Jankovits úr osztja meg gondolatait: “Miből
táplálkozott a bátorságom, hogy 26 ezer forinttal a zsebemben azt mondjam – belevágok!
Mitől hitte el a feleségem és a két gyermekem, hogy a biztos munkahely után esetleg a
bizonytalanság érzésével kell tovább élnünk…”
És a történet mára egy jól felépített, minta értékű családi válalkozássá vált.
A márkastratégiai munka részeként az új cégnévhez új arculatot alakítottunk ki, amelyet
offline és online kommunikációs anyagokkal fejlesztünk, tartjuk naprakészen.
Az egyik legösszetettebb feladat az új honlap tervezése, fejlesztése volt, amely egyértelműen
a közös munka eredményeként vált sikeressé.
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6.

Megosztás
A közös munkát 2016. januárjától jegyezzük. Ez volt a márkaaudit prezentációnk a
Jankovits Hidraulika (akkori nevén) részére.
Mára elkészült egy irodai arculat, egy kétnyelvű strukturálisan is jól felépített honlap, egy
profi cégismertető kiadvány és számos egyéb kommunikációs anyag.
Fontos megjegyezni, hogy az első pillanattól kezdve a Jankovits céggel nagyon jó partneri
kapcsolat alakult ki, amely számunkra egyértelmű pozitív tapasztalat volt az esettanulmány
elején jelzett KKV szektort jellemző kommunikációs “távolságtartással” ellentétben.
Szinte természetes volt, hogy a kommunikációs anyagokban a képeken a tulajdonosok, a
munkatársak szerepelnek arcukkal és tevékenységük közben. Maximálisan lelkesen és
segítőkészen álltak hozzá, mert érezték ennek fontosságát, személyességét, hitelességét.
Semmi stock fotó nem került az anyagokba, csak tényleges képek a gyárról, a
technológiáról, a termékekről, stb.
A végeredmény mindenki számára (cég és partnerek, mi magunk) meggyőző lett, amelyre
mindenki elégedetten tekint hiszen mind a belső mind a külső kommunikáció megújulása
is hozzájárult ahhoz, hogy a Jankovits István által alapított családi vállalkozás nettó
árbevétele meghaladja a 2 milliárd Ft-ot, (2018-as adat) munkavállalóik száma pedig a 80
főt. (2019-as adat)
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AMIBEN HISZÜNK
KREATIVITÁS
Az új megoldások szüntelen keresése teszi számunkra igazán élvezetessé a munkánkat.
FENNTARTHATÓSÁG
Környezetbarát, energiatakarékos, csökkentett hő- és
zajkibocsátású gépek és gépsorok kialakításán dolgozunk, melyek hosszú távon üzembiztosan működnek
partnereinknél.
MINŐSÉG
Minőségben és biztonságtechnikában nem kötünk
kompromisszumot sem a gyártás, sem a felújítás terén. Gépeink maximálisan megfelelnek a mindenkori
üzemeltetési és gépbiztonsági előírásoknak, 2005 óta
ISO 9001 szabvány szerinti minősítéssel rendelkezünk.

...ÉS AZ ÖTLET MŰKÖDIK.
Küldetésünk kreatív és tökéletes
megoldásokat találni ügyfeleink
kihívást jelentő problémáira.
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ÉV TAPASZTALAT

Cégünk 1992-ben családi vállalkozásként indult, betöltve azt a piaci rést, mely a hidraulikus
gépek és termelőberendezések alkatrészeinek
javításából adódott. Később, a partneri igények
egyre összetettebbé válásával már megoldási javaslatokra, főegységek, egyszerűbb vagy
összetettebb alkatrészek legyártására is vállalkoztunk. Fejlődésünk töretlen, minden munkával szakmailag tapasztaltabbak lettünk és ma
már az egyedi célgépek, automatizált gépsorok
tervezésének és gyártásának területén a magyarországi élvonalban jegyeznek bennünket.

Dr. Jankovits Richárd
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AUTOMATIZÁLÁS
Az automatizálás adta lehetőségek minden cég számára biztosítják a versenyképesség,
valamint a termelési és forgalmi mutatók növekedését. Az általunk gyártott és fejlesztett digitalizált gépek az alábbi előnyöket nyújtják:
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï

ƌƑƊƆƏœƌƆƐƊƏ¹Ɛ¡
ƌƄƄƐƆƏƌƆƋ§ƊƆƕ§§§ƍƈƏƆƗƆƋƊƆƖ§ƏƆ¡ƋƋ¡
ƕƄƄƕ¡ƏƐ¡ƈƒƋƑƌƆ
ƆƆƏƈƌƆƐƊƏ¹Ɛ¡
ƐƆƏƒƆƖƆƐœƄƄƐƆƏƌƆƋ§
Ɛ§ƊƕƄƄƌƑƊƒ§ƗƆƋƌƈƌƆƋƗ¡Ɗ
ƕƄƄµƖƆƌƄƈƖƐ¡
ƕƏƄƄƐƆƏƌ§ƊƐ¹ƍƑƊ§ƌƑƊƇƋƕƌƐƊƊ°Ɩ°ƐƐƈ¡Ɛ¡ƋƋ¡
ƌƖƈƐŢƐƆƅƋƈƈƗƐƕŢƉƐ§§ƐƆƏƌƆƋ§ƇƆƋµƕƆƋƆƐ

A magas műszaki követelményeknek megfelelő munkafolyamatok automatizálása
egyedi igényeknek megfelelő automata gépek létrehozása, alapos tervezést és komoly
tapasztalatot követel, ahol a technológia, gépészet, villamosság és informatika harmonikus egységet alkot.
Cégünk közel száz automata gép tervezésének, építésének, utólagos automatizálásának tapasztalatával rendelkezik, mely a fenti előnyöket szem előtt tartva garantálja jelenlegi és jövőbeli megbízóink elégedettségét.

KUTATÁS

FEJLESZTÉS

INNOVÁCIÓ

Ha az ember tudja hogyan
kell valamit igazán jól csinálni
máris örömét leli benne.

Partnereinkkel együttműködve folyamatosan új és
innovatív megoldások megvalósításán dolgozunk.
A különböző iparágak számára egyedi gépeket fejlesztettünk ki. A sikeresen megoldott feladatok
újabb és újabb megrendeléseket hoztak, így ma
már közel 2000 partnerrel állunk kapcsolatban,
melyek közt éppúgy megtalálhatók a multinacionális cégek, mint a magyar kis- és nagyvállalkozások. Partnereinkkel való együttműködésünk alapja
a kölcsönös bizalom. 25 éves szakmai tapasztalatunkat felhasználva egyedi, hatékony ugyanakkor komplex megoldásokat kínálunk az ipar szinte
minden területén.
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honlap: www.jankovits.hu
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