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megrendelhetők a termékek, 
egy-két napon belül pedig meg-
érkeznek a biztonságosan be-
csomagolt mindenszenteki ko-
szorúk a megrendelőhöz.

a webáruházban az ország 
legszélesebb előre gyártott ke-
gyeletikoszorú-választékán kí-
vül a nagykereskedés más áru-
cikkei is megtalálhatók: csak-
nem száz beszerzési helyről 
származó sokféle alap- és alkal-

mi virágkötészeti kellék, deko-
rációs elem, üvegmécses, se-
lyemvirág, szalag stb. akárcsak 
a nagykereskedés debreceni 
üzletében, online is kizárólag 
virágüzleteknek, virágkereske-
delemmel, szakirányú kereske-
delemmel foglalkozó kiskeres-
kedőknek árusítanak és külde-
nek terméket. a kiskereskedők 
érdekeit figyelembe véve nem 
értékesítenek a lakosság felé.

a válogatást, vásárlást a leg-
fontosabb mindenszenteki ter-
mékekből szépen szerkesztett, 
jól kivitelezett katalógus segíti.

a szárazvirág-koszorúk, a 
szalma-, vessző-, tobozalapra 
készített alkotások, a műfe-
nyős tálak virágkötő szakem-
berek tervezésében és szakmai 
irányításával készülnek, ez sza-
vatolja az ízléses megjelenést, a 
viszonteladás sikerét. a kedve-
ző árú sírdíszek, koszorúk na-
gyon népszerűek, így a 14 éve 
működő műhelyben mindig 
van dolguk a virágkötőknek. a 
kezdetektől a cégnél dolgozók 
nagy gyakorlattal készítik a 
megbízható, jó minőségű ösz-
szeállításokat, minden meg-
rendelő bizton számíthat tehát 
a posta által neki kiszállított 

vagy a helyszínen megvásárolt 
termékekre.

a medvés virágkötészeti és 
selyemvirág nagykereskedés 
Debrecenben, a szoboszlói út 
50. alatt áruval zsúfolásig meg-
rakott polcok várják a vevőket, 
ahol jut hely az adott időszak 
divatját bemutató kirakatok-
nak is.

Jól járnak, akik betérnek, mi-
vel sok olyan saját importból 
származó termékkel is ta lál-
koz hatnak, amelyek máshol 
nem kaphatók. alkalmanként 
ismert virágkötők tartanak be-
mutatókat, hogy népszerűsít-
sék a termékeket, bemutassák 
a belőlük készíthető összeállí-
tásokat. érdemes ellátogatni!

n Szöveg: Szabó János

a virágkötők, virágkereskedők 
állandó időzavarban vannak, 
sorra követik egymást a virá-
gos ünnepek, ám a virágüzle-
tekben állandó a kapkodás az 
előkészülettől az eladásig. a 
legnehezebb időszak október 
vége, november eleje: ekkor 
várható a legnagyobb vásárlói 
roham mindenszentek és ha-
lottak napja alakalmából. hal-
lottam olyanról, aki ilyenkor 

napokig nem alszik, hanem 
egyfolytában koszorúkat és vi-
rágdíszeket készít.

az 1992 óta működő debre-
ceni székhelyű medvés virág-
kötészeti és selyemvirág nagy-
kereskedés tulajdonosa, medvés 
Bertalan ezen az áldatlan ál la-
poton segít az előre gyártással.

a történet egyszerű: szezon-
tól és ünnepektől függetlenül 
egész évben készítenek száraz- 

és selyemvirágsírdíszeket, ke-
gyeleti koszorúkat. a raktáron 
lévő díszeket zárt dobozokban 
tárolják, és a virágos ünnepek, 
például a mindenszenteki idő-
szak előtt a kész termékeket 
előveszik és kirakják a nagyke-
reskedés polcaira. az ízléses 
termékek beszerzési lehetősé-
gét a környékbeli és debreceni 
virágkötők már ismerik, meg-
szokták, számítanak is rá.

Fölmerült a kérdés: mit te-
gyen a miskolci vagy zalaeger-
szegi virágkereskedő, ha 
medvéséktől kész minden-
szenteki koszorút szeretne vá-
sárolni?

az internetnek és a család 
szorgalmának köszönhetően 
született meg és működik a 
nagykereskedés webáruháza. a 
www.medvesnagyker.hu címen 
egyszerűen megtekinthetők és 

Jó megoldás  
az előre gyártás


