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Nemzetközi Bőr- és Cipőipari 
Szakmai Kiállítás
2018. március 11-12. – Fusion Élmény- és Rendezvényközpont / Budaörs
Szervező: AzoltA Kft.

Kapcsolat: Gerebics Zoltán
email: zoltan.gerebics@fusionbp.hu
tel.: +36 30 942 9902

ANIS CIPŐ
cím:  H-1047 Budapest, Attila u. 64.
telefon:  +36/30/531-9908
e-mail:  info.aniscipo@gmail.com, xuntokft@gmail.com
honlap: www.aniscipo.hu

ALPINA D.O.O.
cím:	 SLO-4226	Žiri,	Strojarska	ulica	2,	
telefon: +386/4/51-58-168
fax: +386/4/51-58-379
e-mail:	 judita.oblak@alpina.si	
honlap: www.alpina.si
általános	forgalmazó	/	General	Distributor:
S.C. ALPINA SIRO S.R.L.
cím:	 RO	551003	Medias	I.C.Bratianu	24	
telefon: +40/269/80-64-10
fax: +40/269/80-64-14
e-mail:	 peter.mocnik@alpina.si	
honlap: www.alpina.si
magyarországi	képviselet	/	Hungarian	representative:
KISS-TRADE / KISS BÁLINT / ALPINA
cím:	 H-7400	Kaposvár,	Pipacs	u.	23/1.	
telefon: +36/30/956-9454
fax: +36/82/415-922
e-mail: emilkiss1955@gmail.com

ARA LLOYD SHOES HUNGARIA KFT.
cím:	 H-1118	Budapest,	Botfalu	udvar	6.	
telefon: +36/1/319-5895
fax: +36/1/319-5895
e-mail:	 info@aralloyd.hu	
honlap:	 www.superfit.hu

ARA SHOES HUNGARY KFT.
cím:	 H-1112	Budapest,	Budaörsi	út	153.	
telefon: +36/1/248-1217
fax: +36/1/248-1218
e-mail:	 info@ara-shoes.hu	
honlap:	 http://ara-shoes.hu

FIRMA AXEL ORTHOPEDIC 	Spółka	z	ograniczoną	
odpowiedzialnością	Spółka	komandytowa
cím:	 	PL-42-209	Czestochowa,	ul.	Batalionov	Chlopskich	

74/76. 
honlap:	 www.axel-buty.pl
magyarországi	képviselet	/	Hungarian	representative:
Szabó	György
telefon: +36/30/933-1190
e-mail:	 gyorgy.szabo@marcshoes.com

BCE BŐR- ÉS CIPŐIPARI EGYESÜLÉS
LEATHER	AND	FOOTWEAR	INDUSTRY	ASSOCIATION	(BCE)
cím:	 H-1194	Budapest,	Hofherr	Albert	u.	95.	
telefon: +36/30/991-8054
e-mail:	 a.kocsis@bimeo.hu

BEN-ROSS KFT.
cím:	 H-3458	Tiszakeszi,	Poprádi	u.	8.
telefon: +36/49/552-200
fax: +36/49/352-128
e-mail:	 iroda@benross.hu	
honlap:	 www.benross.hu

BERKEMANN GMBH & CO. KG
cím:	 07937	Zeulenroda,	Albin-May-Straße	3.
telefon:	 +49	(0)	3	66	28	/	66	-	5800
fax:	 +49	(0)	3	66	28	/	66	-	5818
e-mail:	 info@berkemann.com	
honlap:	 www.berkemann.com
magyarországi	képviselet	/	Hungarian	representative:
Berkemann Hungary	(Gyártó	és	forgalmazó)
cím:	 H-6100	Kiskunfélegyháza,	Majsai	út	30.	
honlap:	 www.berkemann.hu
telefon:  Balanyi Melinda: +36/30/311-9773;
	 Tóth	Zoltán:	+36/30/925-0439
e-mail:	 balanyi.m@berkemann.hu;	toth.z@berkemann.hu

JANA SHOES GMBH & CO KG
cím:	 D-32758	Detmold,	Klingenbergstr.1-3	
honlap:	 www.jana-shoes.com
magyarországi	képviselő/Hungarian	representative:
Hergert	Mónika
cím:	 H-1036	Budapest,	Dereglye	u.	5/B	
telefon: +36/70/385-0528
e-mail:	 monika.hergert@jana-shoes.com

JOSEF SEIBEL KÉPVISELET
cím: H-1047 Budapest, Attila u. 32-34. 
telefon: +36/20/388-2638
e-mail:	 a.dorojcsak@josef-seibel.de
honlap:	 www.josef-seibel.hu,	www.romika.hu

KATEX KERESKEDELMI KFT.
cím:	 H-1161	Budapest,	Körvasút	sor	14-16.
telefon: +36/1/406-2473
fax: +36/1/406-2661
e-mail: info@katex.hu
honlap: www.katex.hu, lifestyleshop.hu

CALZATURIFICIO LE.PI S.R.L.
cím:	 	Via	del	Lavoro	27,	C.P.6,	I-62015	Monte	San	Giusto,	

MC, Italia
honlap: www.lepi.it
magyarországi	képviselő:	Kaszás	Róbert
telefon: +36/20/439-7870
e-mail:	 caroberto69@gmail.com

Magyar Könnyűipari Szövetség
cím:	 	1146	Budapest,	Thököly	út	58-60.
levélcím:	 	1103	Budapest,	Gyömrői	út	86.	(INNOVATEXT	Zrt.)
Dr.	Kokasné	Dr.	Palicska	Lívia,	elnök
e-mail:	 kokas@innovatext.hu
telefon: +36/30/311-6384

MARC SHOES GMBH
cím:	 D-07937	Zeulenroda,	Albin-May-Straße	3	
honlap:	 www.marcshoes.com
magyarországi	képviselő	/	Hungarian	representative:
Szabó	György
telefon: +36/30/933-1190
e-mail:	 gyorgy.szabo@marcshoes.com

MARCO TOZZI – PERITUS-B
magyarországi	képviselő/Hungarian	representative:
Szabari	Balázs
telefon: +36/20/936-2284
e-mail:	 balazs.szabari@marcotozzi.com

MELANIA HUNGARIA
magyarországi	képviselő	/	Hungarian	representative:
Maróti	Mónika
telefon: +36/20/955-2588
e-mail:	 melania.hungaria@gmail.com	honlap:	
honlap: www.melania.it
facebook:	 Melania	Hungaria

NARA SPOL. S R.O.
Fibichova	583/19	67401	Trebic	Czech	Republic
Michal Kusak
telefon: +420602526164
e-mail:	 kusak@narashoe.cz
honlap: www.hogl.com
magyarországi	képviselet:
Borlai	Benedek
telefon: +36309528480
e-mail:	 borlai@t-online.hu

NIK GIATOMA NICCOLI SHOES FACTORY
cím:	 PL	21-404	Trzebieszów,	Debivica	30
honlap: www.nik.com.pl
magyarországi	képviselő	/	Hungarian	representative:
Szabó	György
telefon: +36/30/933-1190
e-mail:	 gyorgy.szabo@marcshoes.com

PANNON SHOES 2008 KFT.
cím:	 H-9700	Szombathely,	Batthyány	tér	3.	
telefon: +36/94/501-206
fax: +36/94/501-239
e-mail:	 zoltan@pannonshoeskft.hu

BRENDA ZARO
cím: Italia 88, 03600 Elda, Spain
telefon: +34 962 390 090
fax: +34 966 965 063
e-mail:	 israel@brendazaro.com
magyarországi	képviselet	/	Hungarian	representative:
PRENOKER Kft.  
cím:	 H-1139	Budapest,	Pap	Károly	utca	18/A	
telefon: +36/1/302-6239
e-mail:	 prenoker@t-online.hu
megbízott	képviselő:
FARKAS	KATALIN
telefon: +36/20/942-5010

CIVILA-HUNGARY KFT.
cím:	 H-1137	Budapest,	Szt.	István	krt.	12.	félem	14.	
telefon: +36/1/787-3077
fax: +36/1/787-3077
e-mail:	 martonfi.aaron@gmail.com	
honlap:	 www.civila-hungary.hu

CSANYIGA LAJOS
cím:	 H-9600	Sárvár,	Sársziget	utca	33/a	
telefon: +36/70/500-9500
fax: +36/95/323-519
e-mail:	 csanyigalajos@airplanet.hu	
honlap: www.csa-la.hu

DERMATEX SPOL SRO
cím:	 CZ-252	42	Jesenice,	V	arealu	1171	
telefon: +42/261/009-710, +40/742/208-680
e-mail:	 peter.zoltan@yahoo.com	
honlap:	 www.deskaelibera.eu

FIRMA CONHPOL HENRYK KONOPKA 
cím:	 PL-34-130	Kalwaria	Zebrzydowska,	Polen
telefon:	 +48	505	255	056,	+48	(33)	876	76	66	wew.	270
e-mail: msala@conhpol.com.pl
honlap: www.conhpol.pl

DIVATMÉDIA SZAKKIADÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
cím:	 H-1506	Budapest,	Pf.	116.	
telefon: +36/20/399-2543
fax: +36/23/952-998
e-mail:	 info@divatmarketing.com	
honlap:	 www.divatmarketing.com

FAIR PLAYERS KFT.
cím:	 H-	1036	Budapest,	Dereglye	u.	5/B.	
telefon: +36/70/334-1151
e-mail: cipopiac@gmail.com 
honlap: www.pikolinos.com

FERDINAND RICHTER GMBH
cím:	 A-4061	Pasching,	Schärdinger	Str.	1	
honlap:	 www.richter.at
magyarországi	képviselő	/	Hungarian	representative:
Kaszás	Róbert	(+36/20/439-7870)
Ferdinand Richter GmbH
cím:	 2040	Budaörs,	Gyár	u.	2.	/	TREND	2	
e-mail:	 robert.kaszas@richter.at

GARKO KFT.
cím:	 H-1135	Budapest,	Reitter	F.	u.	63/b.	
telefon: +36/1/320-2023
fax: +36/1/340-9744
e-mail:	 shoes@garko.hu
honlap:	 www.garko.hu

PATELLA-96 KFT.
cím:	 1026	Budapest,	Pasaréti	út	173.	
telefon: +36/1/248-5300
fax: +36/1/248-5310
e-mail: info@patella.hu 
honlap: www.patella.hu, www.schollcipo.hu

RIEKER HUNGÁRIA KFT.
cím:	 H-2903	Komárom,	Levél	u.	13-19.	
postacím:	 H-2901	Komárom,	Pf.	245.	
telefon: +36/34/345-260
fax: +36/34/345-260
e-mail:	 t.karpati@rieker.net	
honlap:	 www.rieker.com

SAVARIA SHOES KFT.
cím:	 H-9700	Szombathely,	Batthyány	tér	3.	
telefon: +36/30/277-3355
e-mail:	 savaria@savariashoeskft.hu

SEPA UNIO KFT.
Képviselő:	Seres	Milán
cím:	 H-8000	Székesfehérvár,	Palotai	út	4.	
telefon: +36/20/569-7325
fax: +36/22/794-139
e-mail:	 bns@sepa.hu	
honlap:	 www.bns.sepa.hu

SHOE.COM GMBH & CO KG
cím:	 D-32758	Detmold,	Klingenbergstr.	1-3	
honlap:	 www.soliver-shoes.com
Magyarországi	képviselő/Hungarian	representative:
Hergert	Lajos
cím:	 H-1036	Budapest,	Dereglye	u.	5/B	
telefon: +36/70/381-4173
e-mail:	 lajos.hergert@soliver-shoes.com

SZAMOS CIPŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
cím:	 H-4765	Csenger,	Ady	u.	82.	
telefon: +36/44/341-447
fax: +36/44/341-803
e-mail:	 szamos@szamosnet.hu	
honlap:	 www.szamoskft.hu

TRAXIN S.R.O.
cím:	 SK-82108	Bratislava,	Košická	37	
postacím:	 SK-94001	Nové	Zámky,	Ernestova	bašta	3	
telefon: +421/915/600 994, +421/907/982 947
fax: +421/356/428 009
e-mail:	 traxinsro@gmail.com	
honlap:	 www.traxin.sk

WORTMANN KG
cím:	 D-32758	Detmold,	Klingenbergstr.	1-3	
telefon: +49/5231/605-181
honlap:	 www.wortmann.com
magyarországi	képviselet/Hungarian	representative:
Hopplá	Cipő	Kft	Géczi	Gabriella
cím:	 H-1152	Budapest,	Szentmihályi	út	137.
telefon: +36/70/364-0002
e-mail:	 tamaris@hopplacipo.hu

VAN DAL
magyarországi	képviselő	/	Hungarian	representative:
Szabó	György
telefon: +36/30/933-1190
e-mail:	 gyorgy.szabo@marcshoes.com	
honlap:	 www.vandalshoes.co.uk

WALDLÄUFER
magyarországi	képviselő/Hungarian	representative:
Hargitai	János
cím:	 H-4400	Nyíregyháza,	Vasvári	Pál	u.	4.	
Ügyfélszolgálat:	+36/30/873-4834
fax: +36/42/506-250
e-mail:	 info@waldlaufer.hu
honlap:	 www.waldlaufer.hu
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Élmény minden lépés


