
Cégünk, a MolnART Business Kft. azért indult a pályázaton,
mert felkeltette érdeklődésünket az, hogy a megyei gazda-
sági élet jelentős képviseletét ellátó, a gazdasági szereplőket
jól ismerő Kamara általa „AJÁNLOTT” vállalkozási listát kí-
ván összeállítani. A sikeres pályázat nagy elismerés a vál-
lalkozásoknak, de nagy segítség is, amikor szeretnék ellen-
őrizni szállítóikat. További előny az a marketing csomag,
mely a Kamara biztosít az „ajánlott” kamarai tagoknak.
A MolnART Business Kft. 2010. augusztus 10-én alakult
társaság. Alapítói jelenleg is és most is ugyanazon természetes
belföldi személyek, családi vállalkozás.

Tevékenysége elsősorban lakberendezés, iroda berendezés.
Céges ügyfeleink és magánszemélyek számára – speciális
építőipari tervező programmal – elkészítjük az irodájuk/la-
kásuk belsőépítészeti és lakberendezési terveiket. Igény
esetén az átalakítást, kivitelezés lebonyolítását is vállaljuk.
Másodsorban tevékenységünk üzletviteli tanácsadás, pro-
jektvezetés. Tevékenységünket a tulajdonos-ügyvezető végzi.
Végzettsége marketing közgazdász és lakberendező. A fel-
adatok bővülése miatt az idei évtől egy részmunkaidős, meg-
bízási jogviszonyban dolgozó asszisztenst is alkalmazunk.

Referenciáink iroda-, és lakberendezés területén:
• 100 m2-es könyvelő iroda Győr • Győrújbaráti családi ház
kerítésterve • Ménfőcsanaki családi ház konyha, fürdő, nap-
pali és lépcsőház terve, burkolatkiosztással • Győri társas-
házi lakás • Győrújbaráti Ipari Park 85 m2-es irodája • Bu-
dapesti 200 m2-es iroda • Rábapatonai családi ház • Győri
négyszintes Irodaház (600 m2) • Mosonmagyaróvári 60 m2-
es iroda • Budapesti 250 m2-es iroda • Győrújbaráti családi
ház • Budapesti 150 m2-es iroda • Győrújbaráti borospince
és pihenő terasz

Üzletviteli tanácsadói – projektvezetés, HR ill. munkaügyi ta-
nácsadás, marketing tanácsadás - feladatainkat jelentős rész-
ben közreműködő, alvállalkozó szakértőkkel látjuk el, kisebb
részben a cég tagjai. Tevékenységünk stabil és nyereséges is.
Idei évtől azonban az látszik, hogy növelni tudjuk bevételeinket,
újabb partnerek megszerzésével, és forgalmunk az eddigi 6
mFt/évről 12 mFt-ot érheti el.

MolnART Business Kft.

MolnART Business Kft.

molnarne_nagytunde@
t-online.hu

+36 20 745 55 42

Molnárné Nagy Tünde
ügyvezető igazgató
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