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– Ön igazi multikulturális vállalatvezető, 
milyen utat tett meg a Kinnarps magyar-
országi leányvállalatának ügyvezetői szé-
kéig?
 A családom gyermekkoromban költözött 
Svédországba, ott végeztem el a gimnáziumot 
és a közgazdasági egyetemet. Az egyetemi 
évek alatt másfél évet Kanadában töltöttem, 
de a diplomámat Svédországban szereztem. 
Utána a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség bu-
dapesti irodájában dolgoztam, majd Buka-
restben a Svéd Nagykövetség kereskedelmi 
tanácsosa voltam. Itt a svéd vállalatoknak 
segítettem céget alapítani Romániában, a 
Kinnarps-szal is így találkoztam. Kezdetben 
a romániai, az ausztriai és az olaszországi le-
ányvállalatok megalapítása és kereskedelmi 
tevékenységének elindítása volt a feladatom, 
végül area sales managerként 13 további eu-
rópai ország közvetlen irányítása is hozzám 
tartozott. Ezekben az években nagyon sokat 
utaztam, a legnagyobb kihívást mégis min-
dig az jelentette, hogy hidat képezzek a kü-
lönböző kultúrák között. Nem mindegy, hogy 
egy svéd kulturális alapokon nyugvó vállalati 
struktúrát hogyan integrálunk egy olasz vagy 
éppen egy magyar kultúrába.

– Mióta vezeti a magyarországi leányválla-
latot?
 Két és fél éve neveztek ki ügyvezetőnek, az-
óta itt élek Budapesten. Az első évben stra-
tégiát alakítottunk ki, portfóliót és struktúrát 
építettünk, a második évben kijavítottuk az 
időközben felmerült hibáinkat, a harmadik-
ban pedig minden a helyére került. A két és fél 
év alatt, mióta a vállalatot vezetem, 40%-os 
forgalomnövekedést sikerült elérnünk.

– Mennyire fontos a Kinnarps működésé-
ben a fenntarthatóság?
 A svéd kultúrában kiemelkedő szerepe 
van a környezetvédelemnek és a fenn-
tarthatóságnak, emellett a minőség és a 
megbízhatóság is nagyon fontos alapelv. A 
Kinnarps termékeinek gyártása és értéke-
sítése során is tiszteletben tartja ezeket. 
Hasonlóan a cég korábbi vezetőségéhez, 
mi is nagy hangsúlyt fektetünk a fenntart-
hatóságra.

Termékeinket dobozok és egyéb csomago-
lóanyagok helyett pokrócokba csomagoljuk, 
amelyeket kimosunk és többször felhasz-
nálunk. Bútoraink darabokra szedhetők, új-
rahasznosíthatók, és FSC fából készülnek. 
A gyártás során keletkezett hulladékból 
briketteket készítünk, amelyeket később 
fűtésre használunk. A Kinnarpsnál az inno-
váció, a termékfejlesztés minden esetben a 
fenntarthatóságot tartja szem előtt.

– Ez hogyan jelenik meg a vállalat kommu-
nikációjában?
 A kommunikáció kemény dió, hiszen a své-
dek együtt élnek a természettel, és gyer-
mekként megtanulják tisztelni, megóvni azt. 
Nekik nem kell külön megmagyarázni, miért 
fontos, hogy a természet kincsei gyerme-
keik számára is elérhetők legyenek, proak-
tívan cselekszenek környezetük megóvása 
érdekében. Svéd neveltetésemnél fogva 
számomra ezek a dolgok természetesek, ez 
egy életforma, azonban sok országban külön 
hangsúlyt kell fektetni arra, hogy felhívjuk a 
fi gyelmet a környezetvédelemre, és a fenn-

tarthatósággal emeljük ki termékeinket a 
versenytársaink termékei közül. 

– Milyen szolgáltatásokat nyújtanak ügyfe-
leiknek, amelyek erősítik ezt a szemléletet?
 Next Offi  ceTM programunkkal tevékeny-
ségalapú munkakörnyezet kialakításában 
segítünk a vállalatoknak, ennek során fi gye-
lembe vesszük a fi zikai irodateret, a szerve-
zeti felépítést és a technológiai környezetet. 
Igyekszünk fenntartható, élhető irodákat 
létrehozni számukra.

Kialakítottuk Magyarország első zöld kon-
ferencia-központját a Kinnarps Házban, 
amely egyben a legmodernebb épület is az 
országban. A Jarl Konferencia-központ ki-
alakításánál és működtetésénél egyaránt a 
fenntarthatóságra törekszünk, célunk, hogy 
vendégeinknek is átadjuk a környezetbarát 
szemléletet.

– Magánemberként mi inspirálja, miből 
merít energiát a munkájához?
 A körülöttem lévő emberekből: a párom-
ból, a családomból, a barátaimból és a kol-
légáimból merítem a legtöbb energiát. Olyan 
emberek vannak körülöttem, akiktől renge-
teg erőt kapok nap mint nap. Ezenkívül az 
utazás a nagy szenvedélyem, ami inspirál és 
feltölt. Számomra az a legfontosabb, hogy 
miket élek át, és mit tudok majd mesélni az 
unokáimnak.

FENNTARTHATÓSÁG,
ahogy a svédektől tanultuk
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A Kinnarps Hungary Kft.-nek, Európa második legnagyobb, fenn-
tartható irodai megoldásokat kínáló szállítójának ügyvezetőjével, 
a KÖVET elnökségi tagjával, Soltész Tiberiusszal készítettünk in-
terjút.


