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A beruházással a vállalkozás célkitűzése, hogy bővíteni tudja termékpalettáját további kötéláru termékekkel, 
mint például belső és külső relax jellegű pihenőhálók. Az új termékcsalád elindításához azonban új 
technológiát alkalmazó gépekre és egy korszerűsített, átalakított épületre is szükség van, jelen projekt ezen 
fejlesztések megvalósítására irányul. Az új termékcsaládnál különösen fontos szempont lesz a dizájn jelleg, 
ezért fontos, hogy olyan gépek álljanak rendelkezésre, mellyel nem csak funkcióban hasznos, de kimondottan 
dizájnos termékeket lehet gyártani. A projekt keretében beszerzendő kötél-varrógépek ezt a célt szolgálják. Az 
új termékek előállításával új piacok nyílnak meg a vállalkozás előtt, versenyképessége, piaci pozíciója 
erősödik. Az új gépeknek köszönhetően a termelés is hatékonyabbá válik, rövidebb idő alatt több termék lesz 
előállítható, ez is hozzájárul az árbevétel növekedéséhez. A projekt keretében külső hőszigetelés és nyílászáró 
csere valósul meg, melynek köszönhetően a cég működése energiahatékonyabbá válik. Mindez nem csupán 
költséghatékonyabb üzemeltetést eredményez, de hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A vállalkozás 
piaci pozícióját és versenyképességét tovább erősíti a projekt keretében megvalósuló ingatlan átalakítás, 
melynek eredményeként korszerű bemutatóterem, irodák, tárgyalók és kiszolgáló helyiségek kerülnek 
kialakításra. Mindez nagymértékben hatékonyabbá teszi a munkavégzést, valamint emeli a cég presztizsét a 
megrendelők körében.  

A beruházás fontos mérföldkő lesz a vállalkozás modernebb termelésre átállásában is, hiszen a beszerzendő új 
gépekkel bizonyos munkafázisok automatizálhatók. A kézi munkaerőre azonban továbbra is szükség lesz, 
ezért a beruházással a cég továbbra is stabil munkaadó lesz. A termelékenység növekedése, és az ebből adódó 
árbevétel emelkedés hozzájárul, hogy a vállalkozás a COVID-19 válság okozta gazdasági nehézségeket 
egyensúlyozza, munkavállalóit továbbra is foglalkoztatni tudja, sőt esetlegesen bővíteni is tudja a létszámot.  

A projekt keretében beszerzendő gépek modernek, energiaszükségletük kevesebb, mint a meglévő, elavult 
gépeké. A projekt keretében sor kerül továbbá ingatlan korszerűsítésre is, mely nagyban hozzájárul a 
környezeti fenntarthatósághoz. Az ingatlan korszerűsítésnek köszönhetően javul az épület 
energiahatékonysága, ezáltal csökken a cég energiafelhasználása, környezeti terhelése. Az előállított kötéláruk 
esetében is fontos szempont, hogy azok a környezetre ne legyenek károsak, fenntarthatóak legyenek. 

 


