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16,000,000 DKK 28.7

1945
Ekkor kezdődött

minden

#1
Világelső 

szivattyúgyártó

100+
Vállalat 

világszerte
Évente legyártott 

termék

20,154
munkatársa

Milliárd nettó 
forgalom 2021-ben
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Szivattyúmegoldásokat nyújtó globális vállalat



Egy erős tulajdonos

owned by the
PDJ Foundation

We invest
long term 

87.9% 

We are
first movers

of revenue 
reinvested

5% 
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A Grundfos Magyarországon
Grundfos South-East Europe Kft.
• Alapítás 1996.
• Értékesítés
• Törökbálint

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
• Alapítás 2000.
• Termelés
• Disztribúció
• Kutatás Fejlesztés
• Grundfos Tatabánya, Grundfos Székesfehérvár

Grundfos Pénzügyi Szolgáltató Kft.
• Alapítás 2010.
• Pénzügyi, informatikai és HR szolgáltatás
• Budapest



Ügyfél-elégedettség 
Munkavállalói motiváció 

és elégedettség 
Értékesítés 
növekedés

Megtérülés 
értékesítés (EBIT)

Készpénz 
konverzió

Fenntarthatóság 

ALAPJAINK

INNOVÁCIÓ A KIEMELKEDÉSÉRT | Alapvetően úgy 
döntöttünk, hogy azzal veszünk részt a versenyben, 
hogy több értéket nyújtunk ügyfeleinknek, mint a 
versenytársaink

PIACVEZETŐ POZÍCIÓ | Arra összpontosítunk, hogy 
javítsuk piaci pozícióinkat Nyugat-Európában, az 
Egyesült Államokban és Kínában, miközben erős üzleti 
tevékenységet folytatunk a világ többi részén is

FENNTARTHATÓSÁG | Ambiciózus céljainkkal és 
az átláthatóságunk révén minden érdekelt fél 
javára társadalmi és környezeti hatást gyakorlunk

MŰKÖDÉSI KIVÁLÓSÁG | Következetesen arra 
törekszünk, hogy mindent gyorsabban, okosabban és 
egyszerűbben csináljunk

ITT VILÁGSZÍNVONALON LEHET DOLGOZNI, 
TANULNI ÉS FEJLŐDNI | Emberek sokszínű 
közösségét keressük, alakítjuk és fejlesztjük a 
jelenlegi és jövőbeli igények kielégítéséhez

DIVÍZIÓS STRATÉGIÁINK

KERESKEDELMI ÉPÜLETI SZOLGÁLTATÁSOK | Mi 
fogjuk létrehozni az energiahatékony 
kereskedelmi épületek jövőbeli rendszereit és 
megoldásait

LAKÓÉPÜLETI SZOLGÁLTATÁSOK | A legvonzóbb 
lehetőségeket kínáljuk a fenntartható 
otthonokhoz és a kényelmes élethez a 
háztulajdonosoknak

IPAR | Az ipari döntéshozók számára a lehető 
legmeggyőzőbb értékajánlatok biztosítása 

VÍZIKÖZMŰ | Lehetővé tesszük, hogy a 
víziközmű üzletági vásárlóink átalakítsák velünk a 
vízgazdálkodást egy fenntartható jövő érdekében

CÉL
CÉL

ÉLENJÁRÓ 
MEGOLDÁSOKKAL VÁLASZOLUNK 
A VILÁG VÍZHEZ ÉS ÉGHAJLATHOZ

KAPCSOLÓDÓ KIHÍVÁSAIRA, ÉS 
JAVÍTJUK AZ 

EMBEREK ÉLETMINŐSÉGÉT

STRATÉGIÁNK RÖVIDEN | ONE Grundfos vagyunk a NÉGYEK erejével



ALAPOK | Fenntarthatóság

FENNTARTHATÓSÁG:

A fenntarthatóság a növekedés hajtóereje és egyben a 

mi értékajánlatunk. Célkitűzésünk és üzleti stratégiánk 

célja, hogy fokozzuk megoldásaink energia- és 

vízfelhasználási hatékonyságát, mivel ez az a 

kulcsfontosságú terület, ahol jelentősen növeljük az 

éghajlatra gyakorolt pozitív hatásunkat a világon. 

Ambiciózus célkitűzéseinkkel és az átláthatóságunk 

révén minden érdekelt fél javára társadalmi és 

környezeti hatást fogunk gyakorolni. Beszámolóinkban 

átláthatóságára törekszünk

Változás ösztönzése a négy 
fenntarthatósági célkitűzésünkön 
keresztül (energiatakarékosság, 
víztakarékosság, körforgásos üzletmenet 
és hozzáférés a vízhez)

#7

A LEGFONTOSABB LEHETŐSÉGEK 2025-IGALAPOK



Négy fenntarthatósági célkitűzés a globális célok elérése érdekében

SAVING WATER

Through the development of water
efficient and water reuse solutions.

SAVING ENERGY

Through smarter and more efficient
pump technology.

CIRCULAR BUSINESS

Embedding circular principles 
throughout our business.

WATER ACCESS

Providing water access to 
people in need.

- Saját vízfogyasztásunkat

2025-re megfelezzük.

- Hozzájárulunk, hogy

2030-ra, 300 millió nélkülöző ember jusson

megfelelően kezelt, tiszta ivóvízhez.

- Ezen túlmenően, hatékony vízhasználat

és vízkezelés révén 50 milliárd m3 vizet

takarítunk meg.

- Saját CO2 kibocsátásunkat 
2025-re megfelezzük.

- Arra törekszünk, hogy   
2030-ra „éghajlatpozitív“-ak
legyünk.



Grundfos Fenntarthatósági keretrendszer- kulcs a 
stratégiához





Hosszútávú stratégiai cél a fenntarthatóság támogatása
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Köszönöm a figyelmet!

paleross@grundfos.com

+36-30-5303763

mailto:paleross@grundfos.com
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