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Miesto realizácie projektu:

Zámocká 15, Šurany

Názov projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu nákupom inovatívnych
technológií - ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o.
Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ADVERTA SLOVAKIA, s.r.o.
Špecifické ciele:

Rozšírenie využívania moderných technológií vo výrobnom procese

Zefektívnenie výrobného procesu

Zvýšenie kvality výroby







Stručný opis projektu:

Vytvorenie technologických podmienok pre výrobu nových výrobkov
Zníženie rizika závislosti od jedného produktu či jedného typu zákazníka
diverzifikáciou výroby
Rast pridanej hodnoty výrobkov
Upevnenie pozície firmy na stávajúcich trhoch a prienik na nové trhy
Upevnenie súčasných pracovných pozícií a tvorba nových

Východiskový stav: Firme chýbali technologické uzly na výrobu nových výrobkov – pletené
pracovné rukavice. Realizáciou predkladaného projektu firma úplne alebo čiastočne eliminovala
niektoré zo svojich slabých stránok, najmä nedostatok vlastných zdrojov a nedostatočnú
technickú úroveň. Nakoľko spoločnosť nemala v tom čase dostatočné zdroje na inovácie, mohla
utrpieť na konkurencieschopnosti a jej dlhodobá stabilita bola ohrozená, vrátane personálnej
stability zamestnancov. Počas doby kedy by bola firma sama schopná realizovať inovácie (cca 5
rokov) by firma mohla vďaka agresívnej konkurencii silnejších subjektov prísť o svojich
najvýznamnejších klientov.

Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ bolo vytvorené 1 pracovné miesto ešte
počas realizácie projektu a 1 ďalšie v období 5 rokov od ukončenia projektu. Po ukončení
realizácie projektu má firma k dispozícii vysoko inovatívnu výrobnú technológiu, ktorá umožňuje
rast kvality, kvantity, najmä flexibility výroby a výrobu nových výrobkov, ktorú si vyžaduje
náročné trhové prostredie. Firma tým dosiahla značný rast konkurencieschopnosti, ktorá bude
dlhodobo udržateľná.
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Plnoautomatický rukavicový automat- plánované obstaranie inovatívnej technológie na výrobu
pletených pracovných rukavíc

