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A Meetrix Kft. egy bejegyzett kínai vállalkozás Magyaror-
szágon, a cég megalapítására 1996-ban került sor, fő mű-
ködési területe magában foglalja a textil, ruházat, cipő, 
elektronikai termékek, élelmiszerek, kultúrális termékek 
forgalmazását, illetve utazások szervezésével kapcsolatos 
projekteket.
 20 év telt el a megalapítás óta. A cég a kezdetek óta 
törvényes keretek között működik, az adófizetés a jogsza-
bályoknak megfelelően történik, a cég szilárd alapokon 
nyugodva hatékonyan fejlődik, proaktívan beolvadva a 
mainstream társadalomba.
 Már régóta árusítunk Kínából érkező import árukat 
Magyarországon és a környező országokban. Termékeink 
minősége és hírneve kimagasló a helyi kínai cégek ha-
sonló termékei között. Az „athletic” kereskedelmi márka 
egyedüli forgalmazójaként megalapozott hírnévre tettünk 
szert. A nemzetközi Disney márka felhatalmazott árusítói-
ként szintén folyamatos fejlődést tapasztalunk, az eladá-
sok egyrészt segítik a kínai exportált áruk mennyiségének 
növekedését és magasabb profithoz juthatunk, emellett 
jelentősen hozzájárulunk a magyarországi és szomszédos 
országok piaci növekedéséhez.
 Az elmúlt években cégem megőrizte eredeti alapjait a 
kereskedelmi tevékenység és árusítás révén, kereskedel-
mi szolgáltatásait tekintve pedig bevonta a technológiai 
megoldásokat a kommunikációba, valamint az utazás és 
a szakmai tréningek szervezésébe, emellett az integrált, 
nem kereskedelmi szolgáltatásokat illetően szintén kipró-

The Meetrix Ltd. is a registered Chinese enterprise in Hun-
gary, the company was esteblished in 1996, the main field 
of business includes the retail of textile, clothing, shooes, 
electric poducts, food and cultural products as well as 
traveling related projects.
 It has been 20 years since the establishment. We have 
been conducting business on a legal basis all along, paying 
the tax according to regulations, the company is well es-
tablished and developing it’s business effectively, blending 
into the mainstream society in a proactive way.
 We have been receiving import from China and selling 
the products in Hungary as well in the neighbour coun-
tires for a long time. The quality and reputation of our 
products are outstanding compared to the similar prod-
ucts of local Chinese companies. Through our independ-
ent trademark logo “athletic” we attained a solid reputa-
tion. We are also on a steady rise as an authorised sales 
agent of the international Disney brand, as we engage 
in selling to improve the amount of exported Chinese 
products and realizing profit, in the same time we also 
strongly contribute to the market boom of Hungary and 
it’s neighbour countries.
 In the recent years, my company has kept it’s original 
foundations as a product trader, as for it’s trading services, 
technology has been involved in the communication, trav-
eling, professional trainings, as for other integrated servic-
es which are not related to trading we also tried ourselfes, 
and have seen results from the beginning. Especially on 
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báltuk magunkat, és a kezdeti sikerek már kézzelfogható-
ak. Különösen a belföldi kereskedelem, a pénzügyi szféra 
és a különböző egyetemeket illetően a nemzetközi együtt-
működésben és kommunikációban a különböző intézmé-
nyekkel jelentős sikereket értünk el. Az állami tudományos 
intézményeket illetően, illetve a kultúrális és művésze-
ti alkotások kétoldalú bemutatása mellett az adott piaci 
szektorokkal is próbáljuk felvenni a kapcsolatot. Cégünk 
fejlődési iránya a jövőben egy új arculat kialakítása lesz a 
kereskedelmi szolgáltatások terén.

the field of domestic business, finance and art universi-
ties, in the international cooperation and communication 
with professional schools have been outstanding results. 
Regarding the official scientific departments, art and phys-
ical education organizations we could develop strong co-
operation. As for the cultural and artworks there has been 
a billateral circulation along with picking up the market in 
an orderly manner. The new face of our trading services 
and retail activities will become our company’s new devel-
oping direction.


