
45

ICON Technology Kft. • 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.

Az NVC 1998 végén alakult azzal a törekvéssel, hogy világ-
színvonalú márkává és iparági vezetővé váljon. Mi voltunk 
az első vállalat a világítástechnikai szektorban, aki már-
kakereskedő szaküzleteket nyitott, melyek a regionálisan 
működő értékesítési központokat támogatták, és ez a stra-
tégia forradalmi fejlődést jelentett az iparág számára, és 
kulcsfontosságú tényező volt a sikereink elérésében. 2006 
óta az NVC olyan nagy bankok befektetéseit vonzotta, mint 
a Softbank és a Goldman Sachs, amelyek a kínai világítás-
technika feltőkésítéséhez vezetnek. 2010 májusától az 
NVC a hongkongi tőzsdén jegyzett vállalat.
 Az NVC kezdettől fogva meghatározó és egyben befo-
lyásoló szerepet töltött be a világítástechnikai szektorá-
ban, melynek legnagyobb lehetősége a nemzetközi veze-
tő státusz elérése a menedzsment céljain és a hatékony 

NVC was founded at the end of 1998 with the ambition to 
become a world-class brand and an industry leader. We 
were the first company in the lighting sector to establish 
brand-specific specialist lighting outlets, supported by re-
gional operating centres, and this strategy has been a rev-
olutionary development for our industry and a key factor 
in our success. Since 2006 NVC has attracted investment 
from major institutions such as Softbank and Goldman 
Sachs, leading the way in the capitalization of China’s light-
ing industry. In May 2010 NVC was floated on the Hong 
Kong stock exchange.
 From the beginning, NVC has been an influential lead-
er in China’s lighting sector, having the greatest potential 
for achieving international status through the vision of its 
management and the teamwork of its employees. Now, 
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csapatmunkán keresztül. Az NVC Kínában 5 gyárral, 2 K + F 
központtal rendelkezik, 3000 áruházat és 36 regionális érté-
kesítési központot tart fenn. A harmadik termékfejlesztési 
központ az Egyesült Királyságban található, támogatva az 
Egyesült Királyságot, az európai és a nemzetközi piacokat 
a Közel-Keleten, Afrikában, Ausztráliában és Új-Zélandon.
Az NVC üzletei világszerte öt kontinensen, több mint 50 
országban megtalálhatóak, a közép-kelet-európai régióban 
egy kínai-magyar, budapesti vegyesvállalat, az ICON TECH-
NOLOGY Kft. képviseli és értékesíti az NVC termékeit. 

Kapcsolattartó: Attila Bartal
Mobil: +3670-633-9395

E-mail: attila.bartal@nvc-ce.com

within China, NVC has 5 main production centres, and 2 
R&D centres in addition to its 3,000 dedicated distribution 
outlets and 36 regional operating centres. A third product 
development centre is based in the UK, supporting the UK, 
Europe, and international markets in the Middle East, Afri-
ca, Australia and New Zealand.
 NVC has branches worldwide, in five continents, more 
than 50 countries, in CEE region a Chinese -Hungarian joint 
venture, Budapest based company, ICON TECHNOLOGY 
Ltd represent and sale NVC products.
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