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UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG ESZKÖZBESZERZÉS A D-TREND FASHION KFT.
TEVÉKENYSÉGÉNEK INNOVATÍV FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
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A D-Trend Fashion Konfekciógyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018 decemberében
11,17 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében
a „KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című pályázati kiíráson. A
beruházás keretében eszközbeszerzés valósult meg.
A D-Trend Fashion Konfekciógyártó és Kereskedelmi Kft. 2013-ban kezdte meg működését. Cégünk
megalapítását az addigi szakmai tapasztalatok alapozták meg.
Cégünk a minőség megőrzésének, illetve fejlesztésének céljából magasan képzett és régóta együtt dolgozó,
jól összeszokott szakembergárdával dolgozik, mintegy 40 fővel.
Fejlesztésünk megvalósítása nagymértékben emeli eredményességünk, amely hozzájárul a munkahelyek
megtartásához, a jövőben esetlegesen új munkahely teremtéséhez. A fejlesztéssel új piacokat, vevőköröket
érünk el, fix megrendelésekkel.
Jelen fejlesztés eredményeként 1 db automata zsebzőgép, 1db Elektronikus szemes gomblyukkötő, 2 db
gombfelvarró gép beszerzése valósult meg.
A D-Trend Fashion Kft. eddigi terveit igyekezett saját forrásból megvalósítani, de a versenyképesség
fenntartása érdekében elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, a kor igényeinek való megfelelés.
Fontos a cég számára a megfelelő minőség biztosítása, amely folyamatos forrásbevonást igényel cégünk
részéről. A fejlesztés a támogatás igénybevételével felgyorsulhat, és azokat a fejlesztéseket, melyeket csak
több év elteltével tudna megvalósítani saját erőből, most jóval rövidebb idő alatt kivitelezhetővé válik.
Stratégiai célunk, hogy a folyamatosan növekedő, évente képződő nyereség jelentős részét a gépeink,
eszközeink modernizálására, új gépek vásárlására fordítsuk arra alapozva, hogy a varrott termékeink iránt
megnőtt keresletet raktárról is ki tudjuk elégíteni.
Az eszközbeszerzés elsősorban új innovatív szolgáltató kapacitásunkat bővíti, a megnövekedett
minőségünknek, gyorsaságunknak köszönhetően új piacokat is segít megcélozni. Ezen beruházásnak
köszönhetően a megnövekedett vevői igények kiszolgálására jelentősen megnő a gyártott felsőruházati
termékeink száma, növelve a piacon szereplő konkurenciával szembeni versenyelőnyünket, el tudunk
vállalni olyan munkákat is, amit eddig kapacitás hiány miatt elutasítottunk.

További információ kérhető:
D-Trend Fashion Kft.
+36 52 532-715
www.demetrend.hu

