
Európai  
Élelmiszerhetek 

Spanyolországban  
2014. február 27-április 2.  

 
Spanyolország legnagyobb áruházlánca a 

spanyol El Corte Inglés S.A. 

(www.elcorteingles.es) szupermarketeiben, 

valamint HIPERCOR üzleteiben  2014. 

február 27 - április 2. között ismét „Európa 

Élelmiszerhetek” megrendezésére kerül sor. 

Az élelmiszerhetek célja, hogy a fogyasztók 

megismerhessék és megvásárolhassák 

Spanyolország és az európai országok egyes 

jellegzetes élelmiszer termékeit. Magyar 

termékek 2005 óta az áruházi akcióban eddig 

minden alkalommal részt vettek.   

 

Az El Corte Inglés világszinten a nagy 

áruházláncok közé tartozik, mindazonáltal 

elsősorban belföldi, spanyol áruházláncról van 

szó, amelynek 83 spanyolországi áruházán 

kívül 2 van még Portugáliában is. Az El 

Corte Ingléshez további üzletláncok tartoznak, 

ezek közül önálló élelmiszer értékesítéssel 

foglalkozik a HIPERCOR S.A, OPENCOR 

S.A, El Corte Inglés S.A (Szupermarket 

divízió), Tiendas de Conveniencia, S.A.  

 

Az akció ideje alatt az élelmiszerek 

potenciálisan közel 47 millió spanyol és 10 

millió portugál  fogyasztóhoz juthatnak el. Az 

eddigi Heteken a legnagyobb sikert a magyar 

szalámi, a parenyica, valamint a tokaji borok 

érték el, de további termékek bevitelét is 

szeretnénk elérni.  

 

Kérjük az érdeklődő cégek részvételi 

szándékukat lehetőleg 2013. november 10-

ig jelezzék!  

 

A Corte Inglés a termékeket áruminta 

alapján választja ki, a beválogatott 

termékekre megrendelést küld. Az akcióra 

kiválasztott termékeknek legkésőbb a február 

10-15-i héten az áruházba kell érnie, ezért az 

árumintát javasolt minél előbb megküldeni. 

A Corte Inglés olyan termékeket keres, ami 

a spanyol fogyasztók számára újdonságnak 

számító magyar 

élelmiszer. Fontos a 

kiváló minőség, a 

tetszetős csomagolás, 

a kedvező ár és a 

hosszabb szavatossági 

idő (lehetőleg 90 nap), 

illetve a megfelelő 

árualap biztosítása. A 

spanyol áruházlánc 60 

napos fizetési 

határidővel vásárol. Az egyszeri beválogatás 

nem jelenti a termék belistázását, azonban a 

Felek kölcsönös megelégedése esetén a 

megrendelést a Corte Inglés nagy 

valószínűséggel jövőre megismétli.    

 

A technikai részletekről bővebb felvilágosítást 

tud adni:  Varga Mária  (Que Necesitas SSL.) 

Mobil: + 34 678 220 703, Tel: + 34 91 229 78 

73 Email: hungria-export@freemail.hu. 

Valamint ugyancsak érdeklődni lehet a 

madridi Magyar Nagykövetségen Mészáros 

Nóra külgazdasági (NMeszaros@mfa.gov.hu), 

illetve Pintérné Viesel Judit mezőgazdasági 

szakdiplomatáinál (JPinterne@mfa.gov.hu) is. 
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