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Technológiai fejlesztés a TOP HOLDING Zrt-nél

 a kedvezményezett neve: TOP HOLDING Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

 a projekt címe: Technológiai fejlesztés a TOP HOLDING Zrt-nél
 elszámolható összköltség: 16 520 472 Ft
 a szerződött támogatás összege: 9 000 000 Ft
 a támogatás mértéke: 54,48 %
 a projekt befejezési dátuma: 2021. augusztus 18.

Projekt tartalmának bemutatása: 

A  vállalkozás  1996-ban  alakult  családi  vállalkozás,  amelynek  tulajdonosa  és
vezérigazgatója Kulcsár Imre és felesége. A TOP Holding Zrt. egy dinamikusan
fejlődő több éves tapasztalattal rendelkező 100%-os magyar tulajdonú vállalat,
mely fő tevékenysége a fémmegmunkálás, ezen belül is a komplett gépgyártás,
gépegységek  gyártása,  hegesztett  acélszerkezetek  gyártása.  A  cég  magasan
képzett  szakembergárdával  rendelkezik,  mely  lehetővé  teszi  gépek  és
berendezések komplett tervezését. Alkalmazottjaink korszerű környezetben, több
éves  munkagépekkel  dolgozhatnak,  miközben  a  munkavédelmi  szabályokra,
munkabiztonságra  is  kiemelt  figyelmet  fordítunk.  Cégünk  jelenleg  7  fő
munkavállalót foglalkoztat. Tervezéshez és a gyártáshoz CAD/CAM szoftvereket
használunk. A forgácsoló, és acélszerkezeti elem-gyártó kapacitások biztosítják a
vevő igénye szerinti komplett gépek építését, beleértve a szükséges vezérlések
tervezését és kivitelezését is. 
A  vevői  igények  egyre  inkább  megkövetelik  a  pontosságot,  ezért  a  vevőkör
megtartása és a piaci pozíciónk erősítése érdekében azt a döntést hoztuk, hogy
beszerzünk egy SCT-40 HS típusú CNC huzalszikra forgácsoló gépet, amellyel az
általunk  előállított  termékek  minőségét  tovább  tudjuk  javítani  és  így  a  vevői
igényeket maximálisan ki tudjuk elégíteni. 
A  beszerzésre  került  eszközzel  költséghatékonyabbá  tudjuk  tenni  a
tevékenységünket és újabb piacokon is tudunk nagyobb megrendelésállományt
vállalni,  ezáltal  lehetővé  válik  a  fejlesztés  megvalósulásával  a  nagyobb  piaci
részesedés  elérése.  Jobb  árrést  is  tudunk  elérni,  amely  szintén  a
jövedelmezőségünk  javulásához  járul  hozzá.  Mindezek  együttesen  a  meglévő
munkavállalók  megtartását  teszik  lehetővé,  hiszen  a  jó  szakembereket  egyre
nehezebb megtartani  és csak növekvő bérezés mellett  van erre cégünknek is
lehetősége.  Vállalkozásunk  folyamatosan  fejlesztéseket  hajt  végre  annak
érdekében,  hogy  vevőinket  megtartsuk  és  új  piacokon  tudjunk  megjelenni,
valamint  nagy  hangsúlyt  fektetünk  a  költséghatékonyság  javítására.  Ezek



együttes  hatásaként  cégünk
pénzügyi  helyzetének javítása a
cél,  hogy  stabil,  jó  likviditással
bíró  vállalkozásként  biztos
munkáltatói  legyünk  a
munkavállalóink számára.


