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Az előőőőadás főőőőbb témakörei
• Huawei, globális telekommunikációs vállalat

• Fortune Global 500

• Globális termelés, bérgyártás 

• Huawei növekedési területei

• Magyarországi jelenlét (Budapest, Pécs, 
Komárom,)

• A magyarországi befektetések lehetséges okai

• Huawei befektetéseinek előnyei Magyarország 
számára

• Társadalmi felelősség vállalás 
Kommunikáció

Huawei u 8500

Huawei Ideos S7 slim

Huawei

• A világ lakosságának 1/3-át a 
Huawei eszközei szolgálják ki

• A világ 50 legnagyobb
távközlési szolgáltatója közül 
45 a Huawei ügyfele

• Meghatározó vállalat az iparági 
szabadalmak területén

• A világ második legnagyobb
távközlési megoldás szállítója

Főbb partnerei

Huawei növekedési területei

• Távközlési hálózatok

• Globális szolgáltatás
(logisztikai raktárak)

• Távközlési multimédiás
eszközök (SingleRAN hálózat)

Huawei



Globális vállalat, kompetencia központokkal 
világszerte ▲ ▲ ▲▲ ▲
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Németország

K+F központ

Huawei CégKözpont

Technikai támogatási központ

Pénzügyi szolgáltató központ▲
Logisztikai központ & Hub■
Oktatási központ

Tervetzési Központ◆
120 ezernél több alkalmazott,

15 regionális központ,  jelenlét több, mint 140 országban

Helyi műűűűködés, globális erőőőőforrásokkal
Világpiaci jelenlét

�Hungary

�China

�Dubai

�Brazil

�Mexico

�India

2 globális ellátó központ: Ázsia (Kína), Európa (Magyarország) 

4 regionális ellátó központ: Brazília, Mexico, India, Dubai 

Huawei globális és regionális ellátó központjai

Magyarország a két globális központ egyike

Magyarországi jelenlét

Huawei Magyarország

• 2004 – képviseleti iroda, Budapest

• 2005 - leányvállalat

• 2009. Huawei Europe Supply 
Center
– Komárom - Foxconn

– Pécs - Elcoteq

• 2011. kooperáció - Flextronics (Pécs)

Budapest (2004)

• Itt található a Head Office,a 
központ

• PR tevékenység 

• HR felvételek, oktatások

• Értékesítések

• Üzleti menedzsment, 
Horvátország, Szerbia, 
Bosznia, Montenegro

• Magyar Telekom szerződés
• Vodafone szerződés



Komárom – FOXCONN (2009)

Vezeték nélküli rádiós és optikai hálózati 
eszközök gyártása

Pécs – ELCOTEQ (2009)

Gyártás a Flextronics pécsi üzemében 

Cserkút, Huawei Európai Ellátó Központ

Pécs/Cserkút Flextronics 
(2011)

Bérgyártás a Flextronics új cserkúti üzemében

Europe Supply Center

A magyarországi befektetések 
lehetséges okai

• Új piacok, európai projektek ellátása

• Európai logisztikai központ, melyen keresztül 
nem csak az EU-t, hanem a világpiac többi 
szegmenseit is kiszolgálja

• Kedvező, szakképzett magyar munkaerő
• Hídfőállás, adómegtakarítás

• Szállítás 4-24 óra

Hazai lehetőőőőségek
• Új munkahelyek, DHL logisztikai partnerség

• Beszállítói lehetőség kis és közép vállalkozások 
részére

• Huawei fejlesztések, high-tech technológia 
megismerése

• Ösztöndíj programok a magyar egyetemisták 
részére

• Shenzenben tanulási lehetőség a fiatal 
mérnökök számára

• A nyereség egy részének visszaforgatásával 
újabb befektetések indulhatnak



Társadalmi felelőőőősségvállalás

• ADOMÁNYOK Haiti földrengés, Fülöp szigetek tájfun

• „ZÖLD” HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK, káros anyag 
kibocsátás csökkentése érdekében

• ÖSZTÖNDÍJAK mérnökök részére, K+F (bevétel 10%-a)

• E-LEARNING a dolgozók számára

További kutatások
• Megismerhető-e a kínai vállalati kultúra?
• Szükséges-e alkalmazkodnia a magyar   
társadalom hozzáállásának a kínai vállalati 
kultúrához?

•Egy esetleges terjeszkedés, melyik területen
történne, hálózatok, eszközök vagy a globális
szolgáltatás üzletágban?

•Hogyan látják a mai fiatalok a kínai
befektetőket?

•Mennyire hosszú távú stratégiai cél a 
magyarországi befektetések?

Köszönöm a figyelmet!


