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A WINK csoportot 1992-ben alapította Wei Xiang és Hu-
ang Chenfeng, melynek központja Budapesten található. A 
WINK márkájú cipők a 90- es évek végére igen nagy nép-
szerűségre tettek szert. A Szerbiai és Boszniai leányválla-
tokon kívül, komoly külföldi WINK-es disztribúciós hálózat 
is létrejött egész Közép- és Kelet Európában. Válaszolva a 
piaci igényekre az elmúlt években a márka sikeresen be-
lépett a nyugat-európai piacra is, így a WINK cipőket már 
Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Bel-
giumban és az Egyesült Királyságban is több helyen lehet 
megvásárolni. Éves szinten akár több mint 3 millió pár 
Wink márkájú cipőt értékesített a vállalat.
 Az elmúlt 25 évben, a WINK csoport nem csak a cipőipar 
területén végzett jelentős fejlesztéseket, hanem sikereket 
könyvelhetett el a művészet, a filmgyártás, az IT fejlesztés, 
valamint ingatlanfejlesztés terület.n is.
 2012-ben Pekingben és Ximanen-ben megalakult a 
WINK Wine cég, aminek a fő küldet.se a magyar borok 
népszerűsítése Kínában. A cég által forgalmazott Magyar 
borok már több mint 30 kínai városban kaphatóak, így a 
WINK Wine immár a legnagyobb magyar bor importőré 
nőtte ki magát a kínai piacon.
 2016-ban a WINK Group elindított egy új termékvonalat 
amivel a felső kategóriás, prémium vonalat célozta meg. A 
tehetséges, magyar tervezők által tervezett, manufaktúrá-
ban gyártott bőr cipőivel kül.nleges vásárlási élményt biz-
tosító „retail” üzletekben értékesíti. Az év végén a WINK 
Group megvásárolta a prémium cipők értékesítésével fog-
lalkozó BORGO üzletl.ncot, melyel jelentős piacbővül.st 
ért el. A BORGO üzletekben olyan világmárkák találhatók 
meg, mint a Geox, Camper, United Nude, Tommy Hilfiger, 
Gant, Pepe Jeans, Skechers, stb.
 A sport támogatása, valamint a jótékonysági események 
szintén nagyon fontos szerepet játszik a WINK Group éle-
tében. 1995 óta támogatja a Magyar Speciális Olimpiát, és 

WINK Group was founded in 1992 in the Hungarian capital 
Budapest by Xiang Wei and Chenfeng Huang. Wink, as a 
footwear label, was popularised in the 90’s, with branch 
companies in Serbia, Bosnia and distribution partners all 
across the Central and Eastern European region. In recent 
years, the brand expanded to Austria, Germany, France, 
Belgium and Great Britain, successfully entering the West-
ern European market. The highest annual sales of Wink 
shoes has reached over 3 million pairs.
 Over the past 25 years, WINK not only grew in the foot-
wear industry, but also expanded successfully into the art, 
culture, film, wine, IT and real estate sectors, becoming 
a multi-disciplinary conglomerate. In 2012, WINK Group 
established WINK Wine Company in Beijing and Xiamen 
to promote and distribute Hungarian wines in China. With 
distribution points in over 30 cities, it has since become 
the largest Hungarian wine company in China.
 In 2016, WINK Group launched the brand’s high-end 
footwear line. Conceptualised by talented Hungarian de-
signers, the hand crafted leather shoes are sold in concept 
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stores that offer a unique shopping experience. At the end 
of the same year, WINK Group also acquired Hungarian 
multi-brand chain BORGO, which sells major  internation-
al brands such as Geox, Camper, United Nude, Tommy 
Hilfiger, Gant, Pepe jeans, Skechers etc.
 Sports and charity activities are also an important part 
of WINK Group. Since 1995, the company began to spon-
sor the Hungarian Special Olympics team, and has been a 
main sponsor for more than 20 years now. WINK’s found-
er, Mr. Wei is not only a sponsor, but also the Hungarian 
Special Olympics Committee’s only foreign board member.
Beginning in 2004, the company began holding the annual 
WINK International Marathon in Hungary. The competition 
has become an important event in the Hungarian sports 
calendar, as the winners of the marathon are invited to 
participate in the Xiamen International Marathon under 
WINK’s sponsorship.

azóta is az egyik fő szponzora a magyar csapatnak. A WINK 
Group alapítója, Wei Xiang nem csak egyszerűen szpon-
zorként segít, hanem a Magyar Speciális Olimpia Csapat 
bizottságának egyetlen külföldi elnökségi tagja.
 2004-óta a cégcsoport minden évben megrendezi a 
WINK Nemzetközi Maratont Magyarországon. Ez a ren-
dezvény immár egy nagyon fontos verseny a sportolók 
naptárában, hiszen a maraton győztese – a WINK Group 
szponzorálásával – részt vehetnek a Xiamen-i Nemzetközi 
Maratonon Kínában.


