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Egységes Európai Tesco 

  
A struktúra váltás vállalati céljai 

 

- Az áruházi versenyképesség helyreállítása: frissárú, 

kiszolgálás, árak, akciók, egységes arculat. 

- A Tesco pénzügyi helyzetének erősítése: az üzlet növelése 

fenntartható módon. 

- Bizalomra épülő partnerkapcsolatok: vásárlóinkkal, 

partnereinkkel, munkatársainkkal. 

- Célorientált működési egység  kialakítása 

- Gyors, üzletileg megalapozott döntéshozatali fórumok 

- Egyszerűbb működési mutatók, a BIG6 
1. Vásárlóink szeretnek nálunk vásárolni és ajánlják a Tesco-t. 

2. Munkatársaink szeretnek nálunk dolgozni és ajánlják a 

Tesco-t. 

3. Bizalomra épülő partnerkapcsolatok kialakítása. 

4. Forgalom növelése. 

5. Profitcélok elérése, költséghatékonyság mellett. 

6. Cash flow és raktárkészlet optimalizálása. 

Hogyan támogatja fentieket az Egységes Európai Tesco 
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Beszerzési Struktúra 
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Beszerzési célok 

Beszerzési célok a BIG6 alapján az Egységes Európában 

• Fenntartható, Stratégiai partner kapcsolatok 

• Egységes Európai megoldások 

• Magas szintű beszerzési tanácsadás cégen belül 

Bizalomra épülő 
partnerkapcsolatok 

kialakítása 

• Költségmegtakarítási célok elérése 

• Értékteremtés a megtakarítás mellett 

• Kontroll erősítése 

Profitcélok elérése, 
költséghatékonyság 

mellett 

• Fizetési határidők optimalizálása 

• Beszállítói bázis optimalizálása 

• Beruházási projektek támogatása 

Cash flow és 
raktárkészlet 

optimalizálása 
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Beszállítói kapcsolatok 

Tesco beszállítói piacának megoszlása / Tendenciák 
 

7 beszerzési terület - Több, mint 900 beszállító 
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1. Szolgáltatói bázis konszolidáció 

2. Költés és volumenek összevonása a Tesco One Europe piacokon 

3. Erősödő nemzetközi versenyhelyzet 

26% 

15% 

19% 

3% 

25% 

7% 5% 

Területenkénti Éves költés  

Property - Capital

Property - Maintenance

Retail

Head Office

Marketing

Distribution

IT, Telecom

31% 

36% 

14% 

13% 

4% 1% 
1% 

Tesco Szolgáltatói bázis 

Property - Capital

Property - Maintenance

Retail

Head Office

Marketing

Distribution

IT, Telecom

Marketing – a költségek 25%-a, a szolgáltatói bázis 4%-a (35 cég) birtokában 

Head Office – a költségek 3%-a, a szolgáltatói bázis 13%-a (123 cég) birtokában 



Beszállítói kapcsolatok 

Milyen Beszállítókat keresünk? 

- Stratégiai partner, hosszú távon gondolkodik  

 

- Költséghatékony, megtakarítást biztosít a működésben 

 

- Országokat átívelő megoldásokkal rendelkezik 

 

- Környezettudatos, innovatív 
7 

Profitcélok elérése, 
költséghatékonyság 

mellett 

Cash flow és 
raktárkészlet 

optimalizálása 

Bizalomra épülő 
partnerkapcsolatok 

kialakítása 



Beszerzés támogató rendszerek 

NeoGrid online piactér 
- Online ajánlatkérés 

- Ajánlatkérés / Tendereztetés / Információ kérés 

- Online ártárgyalások / Aukciók 
- Eladási aukciók / Fordított aukció / Holland aukció / Japán aukció 

 

Habel szerződés nyilvántartó 
- Szerződés elektronikus archiválás 

 

Rollstream szállítói belistázás 
- Szállítók regisztrálása / jóváhagyása  

- Belistázás az Oracle pénzügyi modulba 

 

Oracle pénzügyi modul 
- Rendelés rögzítés 

- Kifizetés jóváhagyása 
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Tipikus Beszállítói hibák 

Online ajánlatkérő modul 
- Támogatott böngésző - Internet Explorer 

- Standardizált kérdésekre egységes válaszadás megjegyzés funkcióval 

- Exportálási funkció használata (végső ajánlat letöltése) 

- Ajánlat határidőre történő beadása / átadása (!) 

- Elutasítás esetén magyarázat 
 

Online ártárgyalás / aukció modul 
- Egységes feltételek jóváhagyása online aukció indulása előtt 

- Cél a win-win megállapodás (végkalkuláció készítése, abbahagyni) 

- 30 másodpercen belüli ajánlat (rendszer frissítés, aukció hosszabbítás) 

- Utolsó ajánlat funkció használata (nem látható!) 

- Végajánlat tartása 
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online piactér 



Tanácsok… 
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…ha a Tesco-nak kíván beszállítani 

 
1. Rugalmasság, alkalmazkodó képesség egyedi igényekhez 

• Megfelelő kapacitás egy több, mint 1000 áruházból álló 

kiskereskedelmi cég számára 

 

2. Régiós szintű szolgáltatások 
• Nem feltétlen országhatárokban való gondolkodás 

• Igények kiszolgálása akár 4 nyelven 

 

3. Költséghatékony, innovatív megoldások 

 

4. Stratégiai, hosszú távú gondolkodás 

 

5. Nyílt, őszinte kommunikáció 

 



11 

Köszönöm a figyelmet! 
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