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Az AgroStratéga márkát két tapasztalt tanácsadó alapította 2009-ben, azzal a céllal, hogy
professzionális stratégiai tanácsadással segítsék a hazai agrárium területén mûködô vál-
lalkozásokat a piaci versenyben. Erôsségünknek tartjuk, hogy a marketing és az üzleti ter-
vezés mellett ottho nosan mozgunk a mezôgazdaság számos szakmai területén is, így
gyorsan átlátjuk partnereink helyzetét, megértjük igényeiket és mûködô megoldásokat dol-
gozunk ki a felmerült problémákra.

Pólya Árpád 1970-ben született. Mérnök és közgazdász, szakterülete a marketing, az üzleti tervezés, a me-
zôgazdaság és a növényvédelem. A keszthelyi Pannon Egyetemen szerzett  agrárkémikus-agrármérnöki diplomát,
majd tanulmányait pénzügyi, késôbb marketingszakirányon folytatta a Pécsi Egyetem Közgazdaságtudományi
Karán. 
Közel másfél évtizedet dolgozott hazai és nemzetközi cégeknél, értékesítési, illetve marketingterületen. Munkája
során vezetési feladatokat látott el a közép-európai régió magyar és külföldi piacain. 
Társaival együtt 2004-ben alapította az Ötlethíd Gazdaságfejlesztô, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató
Kft.-t, ahol vezetési és marketing-tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég ügyvezetôje. 
Projektvezetôi és tanácsadói munkája során gyakorlatot szerzett mind a termékek, mind a szolgáltatások értéke-
sítése és marketingje terén. Tapasztalatai elsôsorban a szervezeti piacról származnak. Rend szeres kapcsolatot
tart fenn az agrárium szereplôivel, az ágazat beszállítóival és vevôivel egyaránt.
A Magyar Növényvédô Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja, annak megalakulása óta. Több mint 25 éve
tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek.
Nôs, feleségével és kisfiával Budapesten él. Szabadidejében kirándul, búvárkodik vagy síel, továbbá szôlészettel
és  borászattal foglalkozik. 

Varanka Mariann 1968-ban született. Az Oxford Open University BCM végzettségét  szerezte meg üzleti me-
nedzsmentbôl, szakterülete a marketing, a stratégiai tervezés és a kommunikáció. Tanulmányokat folytatott ügyvi-
teli, reklám-, médiatervezési, piackutatási és vezetéselméleti területeken, angol és magyar nyelven egyaránt. 
Közel egy évtizedet tevékenykedett marketingterületen, nemzetközi cégeknél, multikulturális kör nye zetben. Ezt
követôen a reklámszakmában helyezkedett el, ahol fôként nemzetközi ügyfeleknek, illetve azok hazai képvisele-
teinek dolgozott; a kreatív munka mellett stratégiai és kommunikációs tanácsadással foglalkozott. 
A B2B Communications Kreatív és Kommunikációs Ügynökség Kft.-t 2001-ben alapította családi vállalkozásként,
ahol vezetési, marketing- és kommunikációs tanácsadással, valamint üzleti tervezéssel foglalkozik. A cég ügyve-
zetôje.
Projektvezetôként és tanácsadóként gyakorlatot szerzett a termékek és a szolgáltatások marketingje terén, mind
a szervezeti, mind a fogyasztói piacon. Ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik az FMCG-marketing, valamint
a piackutatások, a sales promotion és a PR területén is. Felkérésre többször tartott szakmai elôadásokat konfe-
renciákon, valamint moderátorként részt vett nemzetközi szervezetfejlesztési projektben is. 
Dunakeszin él. Szabadidejében kertészkedik, olvas vagy teniszezik, továbbá élénken foglalkozik a gasztronó-
miával. 
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Professzionális stratégiai tanácsadás a hazai agrárium területén mûködô vállalkozások 
számára a marketing, a kommunikáció, a PR és a piackutatás területén.



Hogyan dolgozunk?

Tapasztalataink szerint a helyzetelemzésen keresztül vezet el az út a tervezésig, a tervek megvaló-
sításáig és a célok eléréséig. Igaz, hogy ez egy hosszabb és fáradságosabb munka, mintha rögtön
a felmerült ötletek mérlegelésével indítanánk, azonban azt igazolja a gyakorlat, hogy elôbbi mûkö-
dik, utóbbi viszont – a legjobb esetben is – csak részeredményekhez vezet. 

A helyzetelemzést a külsô környezet elemzésével szoktuk kezdeni, majd a belsô környezet elemzé-
sével folytatjuk. 

A külsô és belsô helyzetelemzés alapján készítjük el a SWOT-analízist, amely már körvonalazza a
követendô és elkerülendô irányokat, tehát amerre haladni célszerû, illetve amelyik út kerülendô. 

Ezeket a marketingstratégia és a részletes tervek elkészítése során bontjuk ki. Kivitelezésük pedig
az akciótervek alapján történik. A projektek így általában akár három részre is bonthatók: 1. elem-
zés, 2. tervezés és 3. megvalósítás (természetesen ellenôrzéssel és visszacsatolással). 

A helyzetelemzéshez jól jönnek a meglévô piackutatási eredmények, de esetenként saját kutatást is
érdemes végeznünk. A korábbi kutatásaink során szerzett tapasztalatokat, releváns információkat
szintén beépítjük az elemzésbe (amennyiben az elemzés elkészítése is része a megbízásnak). 

A helyzetelemzés elkészítésének várható idôtartama – annak részletességétôl függôen – 3-4 hét. A
marketingterv kidolgozásához hasonló idôtartam szükséges. A részletes tervek (pl. kommunikációs,
PR- és promóciós terv) kidolgozására 2-3 hetet célszerû tervezni, a kampányterv összeállítása pedig
1-2 hetet vesz igénybe. Tehát összesen nettó 9-13 hét alatt lehet eljutni a helyzetelemzéstôl a
 kivitelezés kezdetéig. Mivel egy átfogó projekt közben többször is szükség lehet személyes megbe-
szélésekre, a fenti idôtartam ennél lényegesen hosszabb is lehet. A magunk részérôl mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy a lehetô legrövidebb idô alatt eljussunk a végeredményig.

Amiért ebben a munkában érdemes igénybe venni külsô szaktanácsadók támogatását:

a független tanácsadó objektív képet nyújt a külsô és belsô környezetrôl,
az összegyûjtött információkat rendszerezi (helyzetelemzés), 
a szintetizált eredmény (SWOT) alapján javaslatokat ad,
szakmailag megalapozott tanácsokkal szolgál,
a munka során a gyakorlatban kipróbált, mûködô ütemterv szerint lehet vele együtt haladni,
eközben a használt módszereket, eljárásokat el lehet sajátítani,
továbbá beépíthetôk a csoportmunka során felmerült ötletek, 
és nem utolsósorban minden résztvevô szakmailag fejlôdik a közös projekt során.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy gyakorlati szakemberek
lévén az elemzésen alapuló stratégiákban, az egyértelmû és be-
tartható irányelvekben, a mûködô akciótervekben, továbbá a ki-
vitelezhetô kampánytervekben hiszünk. 
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Jelenlegi kiemelt ügyfeleink és a közösen elért eredmények

NUFARM Hungária Kft.

2011 óta dolgozunk együtt az ausztrál szék-
helyû növényvédôszer-gyártó vállalat hazai
csapatával. Ez idô alatt bevezetésre kerültek az
elemzésen alapuló éves marketingtervek, a ki-
vitelezés szintén éves kampánytervek alapján
történik. Együttmûködésünk ideje alatt az éves
árbevétel megháromszorozódott, az értékesí-
tési csapat létszáma megduplázódott, a cég
piaci részesedése, ismertsége és profitja növe-
kedett, piaci pozíciója megerôsödött. Egyik
 kiemelt termékük általunk kidolgozott kommuni-
kációs kampányának elemeit és szlogenjét az
európai központ elismerése után a többi euró-
pai képviselet is átvette. Szintén itthon összeál-
lított szakmai kiadványaik egyikét pedig tan-
könyvként is használják a hazai agráregyete-
mek oktatói. 

Kiemelt ügyfeleink részére az elemzéstôl a tervezésen át a kivitelezésig teljes körû szolgáltatást nyújtunk. Esetükben lényegében nemzet-
közi cégek hazai leányvállalatainak kihelyezett marketingosztályaként mûködünk. Rendszeresen konzultálunk az elsô számú vezetôvel
és a különbözô projektekben érintett kollégákkal, ugyanakkor az elfogadott (általában éves) tervek alapján önállóan dolgozunk. 

A háttérben szerteágazó tevékenységi kört lefedô és hosszú évek óta állandó, saját alvállalkozói csapatunk biztosítja a zavartalan és
magas színvonalú munkavégzést. Az egyes részterületeken évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezô, professzionális szolgáltatást
végzô szakemberek (például grafikusok, fotósok, rendezvényszervezôk, nyomdák, szervezetfejlesztôk) közremûködésével eddig minden
felmerülô feladatot meg tudtunk oldani, és arra törekszünk, hogy ez a jövôben is így legyen. 



RAPOOL Hungária Kft.

2012 óta, azaz szinte az indulá sától
ügyfelünk az ôszikáposztarepce-vetô-
magok for gal  mazására szakosodott,
né met tulajdonú cég hazai leányválla-
lata. Bevezetésre kerültek az elemzésen
alapuló éves marketingtervek, a kivite-
lezés szintén éves kampánytervek alap-
ján történik. Együtt mû kö désünk ideje
alatt a vállalat a hazai repcepiacon
erôsíteni tudta piaci pozícióját, növelte
árbevételét és ismertségét.    



SAATEN-UNION Hungária Kft.

A hazánkban 1999 óta mûködô, szintén német tulajdon-
ban lévô nemesítôház szántóföldivetômag-forgalma zó
le ányvállalatával 2012-ben kezdôdött a közös munka.
Az eltelt idôszakban itt is bevezetésre kerültek az elem-
zésen alapuló éves marketingtervek, a kivitelezés szintén
éves kampánytervek alapján történik. Együttmûködésünk
ideje alatt az éves árbevétel megtöbbszörözôdött, az ér-
tékesítési csapat létszáma triplázódott, a cég piaci része-
sedése, ismertsége és nyeresége ugrásszerûen növeke-
dett, piaci pozíciója megerôsödött. A német központ és
a hazai vezetés jóváhagyásával, az európai stratégiától
eltérve, a magyar viszonyokra kidolgozott marketing- és
kommunikációs tervek alapján vezettük be a forradalmi
újdonságnak számító hibridbúza-vetômagokat az ôszi-
kalászos-vetômagok piacára. A megalapozott stratégiá-
nak és a következetesen megvalósított kommunikáció nak
is köszönhetôen mára Magyarországon található Euró -
pa második legnagyobb hibridbúza-vetésterülete.



További projektjeink

A kiemelt ügyfeleinknek végzett, éves szerzôdéseken alapuló munkáinkon kívül természetesen má-
soknak is dolgozunk, általában projektalapon (ám itt is egyre több a visszatérô ügyfél). Ezek a
cégek tevékenységüket tekintve mind kötôdnek az agráriumhoz, egymástól azonban mégis különböz-
nek. Ügyfeleink között található mind magyar, mind külföldi tulajdonú gazdasági szervezet, ezen belül
– a teljesség igénye nélkül – agrárinformatikai szolgáltató és agrárelektronikai kereskedô, gépgyártó
és gépkereskedô, mezôgazdasági alapanyag-kereskedô és integrátor, mûtrágyagyártó és növény-
védôszer-gyártó vállalat, továbbá pénzintézet. A megbízások köre is igen széles, a teljes átvilágí-
tástól és átszervezéstôl kezdve a piackutatáson keresztül az eseti kampányok kidolgozásáig terjed.

Kiemelt projektünk a saját fejlesztésû, országos piackutatásunk, amely a mezôgazdasági termelést
hivatásszerûen, azaz jövedelemszerzés céljából folytató gazdálkodók, cégvezetôk szakmai infor-
mációszerzési szokásait térképezi fel. Felméréseink eredményeit az ágazaton belül több területen
is felhasználják, az egyetemi oktatóktól az ágazat beszállítóinak döntéshozói szintjéig. Kutatómun-
kánk szakmai partnerei között szakmai szervezetek (AGRYA, GOSZ) is megtalálhatók.

Évek óta több, az AGRYA által kezdeményezett Fiatal Gazda Obszervatórium projektben veszünk
részt tanácsadóként. Ennek egyik eredményeként született meg az AGRYA és az AgroStratéga közös
kutatása, melyet a KSH szakmai támogatásával végeztünk 2015-ben. 



www.agrostratega.blog.hu
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