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Húsz Éve A PIACon
Immár húsz éve vagyunk jelen a magyar pia-
con. Történetünk elején kizárólag biztonság-
technikai megfigyelőkamerákat árultunk. Eh-
hez kapcsolódtak idővel, egyéb kiegészítők és 
a videorögzítők is, hogy eljussunk a mai kínála-
tunk válogatott termékcsoportjaihoz. A 2000-es 
évek elején forgalmazott fekete-fehér, később 
színes képet adó kameráinkat saját terveink 
alapján, magunk szereltük össze. Biztosan so-
kan emlékeznek még a AHD-905, HW-201, B-
200, IRW-220, D-200, IRW-942 típusú kamera-
modellekre.
Egyre gyorsuló világunkban, amikor a felbon-
tást már rég nem tévésorokban, hanem mega-
pixelekben számoljuk, nagy mennyiségben, 
fejlett technológiával gyártott, komoly műsza-
ki háttértudással felvértezett termékekre van 

szükségünk. Elmúlt korok művészeti-kulturális 
központjaihoz hasonlóan napjainkban gyártási 
központok alakultak és alakulnak szerte a világ-
ban. Ilyen helyeken születtek meg a világmár-
kák, globálisan ismert termékeket gyártva és 
piacvezető, modern technológiákat alkalmazva. 
Más országok piacain pedig disztribútorokkal, 
partnercégekkel együtt dolgozva terítik, forgal-
mazzák a jól ismert termékeiket.

A RegIonálIs bRend kIÉPíTÉse
Hol van itt helye, létjogosultsága egy hozzájuk 
képest kicsi, regionális márkának? Nehéz, fele-
lősségteljes, és mégis hálás feladat hárul ránk 
a helyi piaci sajátosságok és igények ismere-
tében. Óriási mennyiségben vesznek minket kö-
rül új termékek. Ezek közül sok a rossz minősé-
gű, szintén gyakori a márkás termékek hamisítá-

sa, utánzása is, de a túlárazás, azaz a magasabb 
műszaki tartalmat aránytalanul magasabb áron 
nyújtó termékek sem ritkák. Ebben a kavalkád-
ban fontos a szisztematikus termékválogatás, az 
adott piacra szabott termékportfólió, a jó minő-
ségű és ár-érték arányú termékek megfelelő ki-
választása a legegyszerűbb csatlakozótól a ka-
merákon át a legnagyobb, több száz csatornás 
rögzítőrendszerekig. Fontos, hogy a dinamiku-
san fejlődő termékcsoportok aktuálisak, korsze-
rűek legyenek, tartalmazva a legújabb technikai 
vívmányokat, ugyanakkor az időtlennek mond-
ható szerelékeket sem szabad elhanyagolni. 
Mindemellé kiemelkedően fontos a jó háttértá-
mogatás, amit csak megfelelően magas szintű 
termékismeret mellett tudunk nyújtani. Csak az 
tud egy terméket igazán jól képviselni, aki a ter-
méket ismeri, az ismeret birtokában felelősen 
emeli be a kínálatába.
A Videosec ezt teszi. A márka termékeit meg-
fontoltan válogatjuk össze, beszállítópartnere-
ink, főként a már említett világmárkákat gyártó 
cégek, ahogy az elmúlt 20 évben, úgy most is. A 
helyi megszokások, a jogi környezet, vagy egyéb 
körülmények igénylik a kamerákon és rögzítő-
kön futó szoftverek bizonyos részleteinek mó-
dosítását, beleértve a kezelőfelületek szakszerű 
magyar fordítását is.
Húszéves jubileumunkat ünnepelve fontosnak 
tartottuk, hogy ezeket a részleteket a piacunk-
kal, Önökkel is megosszuk. Kitűzött célunk a 
múltunk alapjain építkezve a Videosec termék-
palettájával a magyar és a régió piacának fo-
gyasztói bizalmát és elégedettségét megtartani 
és tovább növelni.
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Tisztelt Olvasó!
Bizonyára eltér a megszokottól, ha egy termékbemutató cikk nemcsak egy 
termékről vagy termékcsaládról szól, hanem a Videosec márkáról, hogy 
miért magyar márka a Videosec és egyáltalán, hogy miért is fontos erről 
pár szót szólni
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