Szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzéssel
a Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.-nél versenyképességük fokozása
érdekében
az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági
előírásoknak is. A projekt megvalósítása során beszerzett
eszköz hozzájárul, hogy a társaságunk a piac szignifikáns
szereplője legyen, ezáltal növekszik értékesítés
modernizációja.

A Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. sikeresen
pályázott Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett
mikro- kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése
részére tárgyú pályázati kiíráson. Közel 55 millió forint
összköltségvetésű projektjéhez közel 11 millió forint
vissza nem térítendő támogatáshoz jutott.
Társaságunk a magyarországi digitális nyomtatási piac
vezetőjeként folyamatosan újítja meg szolgáltatásait.
Pályázatunk célja közvetlenül kapcsolódik az új Széchenyi
terv vállalkozásfejlesztési programhoz a kreatív iparágon
belül.
A projekt keretén belül a társaságunk mikro- kis- és
középvállalkozások technológia fejlesztése címmel
nyújtott be pályázatot. A fejlesztés során az eddigi
műszaki és technológiai hiányosságokat szüntettük meg,
a projekt megvalósítása során megvásároltuk és üzembe
helyeztünk egy Scodix S75 nyomdagép + vonalkód olvasó
berendezést.
Az új kreatív termékeink fejlesztéséhez elengedhetetlen
a beszerzett nyomdagép, mellyel háromdimenziós
nyomatokat készítünk, így tapinthatóvá válnak a
grafikai elemek. A berendezéssel és speciális metalizált
fóliákkal különleges fémes felületek megjelenítését is
tudjuk kivitelezni. Társaságunk számára a legfontosabb
felhasználási terület, melyet ezzel a nyomdagéppel
végzünk: az exkluzív marketing anyagok, csomagoló
anyagok, könyvborítók, fotókönyvek kivitelezését tette
lehetővé. A projekt során megvásárolt eszköz a minőségi
technológiát testesíti meg, és mindenben megfelel

A projekt megvalósítása hozzásegítette a társaságot
versenyképességének javításához és a bevételeinek
növeléséhez.
Az új eszközzel a ráfordított idő jelentősen csökkeni
fog, mely egyben minőségi javulás mellett, jelentősen
hatékony termék előállítást is eredményez. A társaság
a megvásárolt géppel szélesebb spektrumban tudja
kiszolgálni vevői és partnerei igényeit.
A fejlesztés során beszerzett gépet azonnal
hasznosításba vettük, ezért a fejlesztés befejezését
követően, azonnal integrálódik a társaságunk napi
működésébe. A társaság megfelelő szakmai és szervezeti
háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett
eszköz működtetéséhez, valamint a fejlesztés során
közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények
fenntartásához.
A társaságunk a gyártást mindenkor korszerű
eszközökkel és gépekkel kívánja kiszolgálni, mivel
ez lehet a garancia versenyképességünk és
költséghatékonyságunk javulására. A minőségnek és a
pontos munkavégzésnek, valamint a korszerű gépeknek
köszönhetően a megrendelési volumen várhatóan
növekedni fog. A fejlesztést a budapesti telephelyünkön
valósítottuk meg, mely fejlesztés elősegíti a jelenlegi
munkahelyek megtartást.
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Innovációs technológia fejlesztés
a Prime Rate Kft.-nél
szereplője legyen, ezáltal növekszik értékesítés
modernizációja.
A projekt megvalósítása hozzásegítette a társaságot
versenyképességének javításához és a bevételeinek
növeléséhez.
A Prime Rate Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. sikeresen
pályázott Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett
Innovációs eredmények hasznosításának támogatása a
KKV részére tárgyú pályázati kiíráson. 27,254 millió forint
összköltségvetésű projektjéhez 17,715 millió forint vissza
nem térítendő támogatáshoz jutott.
Társaságunk a magyarországi digitális nyomtatási piac
vezetőjeként folyamatosan újítja meg szolgáltatásait.
A projekt keretén belül a társaságunk innovációs
eredmények hasznosításnak támogatása, technológiai
beruházás támogatási céllal nyújtotta be pályázatot.
A fejlesztés során az eddigi műszaki és technológiai
hiányosságokat szüntettük meg, a projekt megvalósítása
során megvásároltuk és üzembe helyeztünk egy Pronto
automata ívadagolót tartozékokkal, egy PERFECTA 115
TS egyenes vágógépet és egy RIP SERVER IN50 nyomtató
berendezést.
Az új, egyedi gyártástechnológiai sorral fotókönyvek,
albumok nyomtatását és kötését tudjuk elvégezni, a
HP nyomtatóval vágóképeket készítünk. A speciális
berendezések használatával magas minőségi színvonalú
fotókat tartalmazó könyvek kiadására nyílt lehetőségünk.
A projekt során megvásárolt eszközök a minőségi
technológiát testesíti meg, és mindenben megfelelnek
az Európai Unió által támasztott szigorú biztonsági
előírásoknak is.

Az új eszközökkel a ráfordított idő jelentősen csökkeni
fog, mely egyben minőségi javulás mellett, jelentősen
hatékony termék előállítást is eredményez. A társaság
a megvásárolt gépekkel szélesebb spektrumban tudja
kiszolgálni vevői és partnerei igényeit.
A fejlesztés során beszerzett gépeket azonnal
hasznosításba vettük, ezért a fejlesztés befejezését
követően, azonnal integrálódik a társaságunk napi
működésébe. A társaság megfelelő szakmai és szervezeti
háttérrel rendelkezik a fejlesztés során beszerzett
eszközök működtetéséhez, valamint a fejlesztés során
közvetlenül és közvetett módon létrejövő eredmények
fenntartásához.
A társaságunk a gyártást mindenkor korszerű
eszközökkel és gépekkel kívánja kiszolgálni, mivel
ez lehet a garancia versenyképességünk és
költséghatékonyságunk javulására. A minőségnek és a
pontos munkavégzésnek, valamint a korszerű gépeknek
köszönhetően a megrendelési volumen várhatóan
növekedni fog. A fejlesztést a budapesti telephelyünkön
valósítottuk meg, mely fejlesztés elősegíti a jelenlegi
munkahelyek megtartást.

A projekt megvalósítása során beszerzett eszközök
hozzájárulnak, hogy a társaságunk a piac szignifikáns
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Technológiai fejlesztés
a Prime Rate Kft.-nél

A „PRIME RATE” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1044
Budapest, Megyeri út.53.) a KMOP-1-1-4-11/B-2012-0121
pályázat keretében „Innovációs technológia fejlesztés a
Prime Rate Kft.-nél” címmel 17.715.542,- Ft támogatási
összegben részesült az Új Széchenyi Terv keretében, az
Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával.
A pályázat azonosító száma: KMOP-1-1-411/B-2012-0121
A projekt megvalósítási helye: 1044 Budapest, Megyeri
út.53. hrsz. 76373/18
A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi
u. 20-22.) www.nfu.hu, a közreműködő a Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (1139 Budapest, Váci út
83.) www.magzrt.hu
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Technológiai fejlesztés
a Prime Rate Kft.-nél

A „PRIME RATE” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1044
Budapest, Megyeri út.53.) a KMOP-1.1.4-11/B-2011-0177
pályázat keretében „Technológiai fejlesztés a Prime
Rate Kft.-nél címmel 23.271.296,- Ft támogatási
összegben részesült az Új Széchenyi Terv keretében, az
Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával.

meghatározotthoz képest előbb valósult meg, az
utolsó berendezés üzembe helyezés 2011.12.07.én történt, míg az utolsó kifizetés 2011.12.21.-én. A
projekt megvalósítása hozzásegítette a társaságot
versenyképességének javításához és a bevételeinek
növeléséhez.

A pályázat azonosító száma: KMOP-1.1.411/B-2011-0177
A projekt megvalósítási helye: 1044 Budapest, Megyeri
út.53. hrsz. 76373/18
A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi
u. 20-22.) www.nfu.hu, a közreműködő a Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (1139 Budapest, Váci út
83.) www.magzrt.hu
A Prime Rate Kft. Magyarország legnagyobb és
legmodernebb digitális nyomdája a 2011-es
évben is jelentős fejlesztéseket hajtott végre. A
beruházás keretében a Duplo DocuCutter DC
645 automata kötészeti gépet és a Horizon BQ270PUR-D2 ragasztókötőgépet vásárolta meg. A
projekt megvalósítása során beszerzett eszközök
hozzájárulnak a társaságnál a versenyképes
szolgáltatások további fejlesztéséhez, hogy a társaság
a nyomda piac szignifikáns szereplője legyen, ezáltal
növekszik értékesítés modernizációja. A társaság a
projekt megvalósítását a pályázati szerződés szerinti
időpontban kezdte meg 2011.10.10.-én az eszközök
megrendelésével, a befejezés a szerződésben
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Digitális nyomda fejlesztése

A „PRIME RATE” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1044
Budapest, Megyeri út.53.) a KMOP-1.2.1-11/B-2011-0006
pályázat keretében „Komplex technológiai fejlesztés a
Prime Rate Kft.-nél címmel 45.103.376,- Ft támogatási
összegben részesült, az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.
A pályázat azonosító száma: KMOP-1.2.111/B-2011-0006
A projekt megvalósítási helye: 1044 Budapest, Megyeri
út.53. hrsz. 76373/18

A fejlesztéssel, a társaság jelentős haladást tud elérni
a stratégiai célok megvalósításában. A projekt során
megvásárolt eszközök, hardverek és szoftverek a
minőségi technológiát testesítik meg, és mindenben
megfelelnek az Európai Unió által támasztott szigorú
biztonsági előírásoknak is. A projekt megvalósítása
során beszerzett eszközök, hardverek és szoftverek
hozzájárulnak a társaságnál a versenyképes szolgáltatás
kialakítására, a korszerű gépekkel és információs
technológiával végzett munka, magas minőségű volumen
növekedés és gyártási kapacitás bővülését teszi lehetővé.

A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi
u. 20-22.) www.nfu.hu, a közreműködő a Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (1139 Budapest, Váci
út 83.) www.magzrt.hu A projekt a társaság nyomdai
kapacitásának fejlesztésére irányult.
A fejlesztés során a Támogatási Szerződés szerinti
eszközök beszerzése rendben megvalósult, melyek 1
db Laminátor LAM-50CA meleg fóliázó, 1 db nyomdai
előkészítő szoftver csomag, 1 db Océ Vario Print 6320
nyomtató rendszer, 1 db Xerox iGent EXP színes digitális
nyomtató rendszer, 1 db Horizon BQ-470 ragasztókötőgép és 1 db Rebord DARIX félautomata táblakészítő.
A projektet a tervezett időpontban 2011.03.23.-án
kezdtük meg és előbb 2011.06.17.-én fejeztük be az
utolsó eszköz üzembe helyezésével, az utolsó kifizetés
2011.06.28.-án megtörtént.
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Digitális nyomda kötészetének fejlesztése

A PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(1044 Budapest, Megyeri út 53., hrsz. 76373/1853) a
KMOP-1.2.1-09/A/2-2009-0004 pályázat keretében
„Technológiai fejlesztés a PRIME RATE Kft-nél” címmel 19
998 888 Ft támogatási összegben részesült az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával.

A projekt során megvásárolt eszközök a minőségi
technológiát testesítik meg, és mindenben
megfelelnek az Európai Unió által támasztott szigorú
biztonsági előírásoknak is. Az önborítékoló- és az
irkakészítő rendszer a legkorszerűbb technológiával
készült berendezések, ennek eredményeképpen
energiatakarékosak és környezetbarátok.

A pályázat azonosító száma: KMOP-1.2.109/A/2-2009-0004
A projekt megvalósítási helye: 1044 Budapest, Megyeri út
53., hrsz. 76373/1853.
A projekt megvalósítása során a támogató a Nemzeti
fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi
u. 20-22.) www.nfu.hu, a közreműködő a Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ ZRt. (1139 Budapest, Váci út
83.) www.magzrt.hu

A projekt megvalósítása során beszerzett gépek
egy korszerű technológia alkalmazását teszik
lehetővé, így hozzájárulnak a társaságnál a termelés
modernizációjához és a változó igények kielégítéséhez.
A pályázatban szereplő eszközök beszerzése és
üzembe helyezése jelentősen hozzájárult a hatékonyság
növeléséhez, a cég versenyképességének javításához,
valamint a gyártásbiztonság megteremtéséhez.

A projekt keretén belül a társaság eszközbeszerzési
céllal nyújtott be pályázatot. A projekt megvalósítása
során a pályázat szerinti Duplo System 2000 tíz
adagolótálcás vákumos összehordó és irkakészítő
rendszer valamint KERN MULTIMAILER K 2500 FSHOUFSKROU-ZSL-KV/VRUG-2+DR5.0 borítékoló rendszer
megvásárlására, üzembe helyezésére került sor. A
társaság a berendezéseket a nyomdaiparban használja.
A borítékoló berendezés nyomtatványok és bizonylatok
szétküldésére szolgáló nagy teljesítményű rendszer.
Moduláris felépítése lehetőséget nyújt a változó igények
rugalmas kielégítésére, konfiguráció-váltásra és más
rendszerbe való csatlakozásra egyaránt. Az irkakészítő
berendezés kis példányszámú, de minőségi termékeket
előállító gépsor. Az irkakészítő alkalmas gerinctűzésre,
saroktűzésre, oldaltűzésre egyaránt.
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ISO 14001 környezetirányítási rendszer
bevezetése a Prime Rate Kft.-nél

Társaságunk teljes körű nyomdaipari szogáltatások
érvényességi területen ISO 14001:2005
környezetirányítási rendszert vezetett be, melynek
sikeres tanúsítására 2006.október 11-én került sor.
Ezen rendszer bevezetésével pályáztunk a Gazdasági
Versenyképesség Operatív Program keretében „A
korszerű menedzsment rendszerek és technikák
támogatása” címmel meghirdetett, GVOP-2005-2.1.2
számú pályázati felhívásra.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, mint támogató,
a Prime Rate Kft. pályázatát 970 000 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte.
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Idegen nyelvű marketing eszközök
készítése

A Prime Rate Kft. angol és német nyelvű prospektusok,
és azok befogadására szolgáló dosszié elkészítését
tervezi, az export és közösségen belüli kapcsolataink
bővítése céljából. A fent említett cél megvalósítása
érdekében pályáztunk az ITDH Magyar Befektetési
és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság
Kereskedelemfejlesztés címmel meghirdetett pályázati
felhívására. Pályázatunk pozitív elbírálást nyert, és így
az ITDH-tól, mint támogatótól, társaságunk 500 000 Ft
vissza nem térítendõ támogatást kapott.
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Digitális nyomda kötészetének
fejlesztése

A Prime Rate Kft. 2004 novemberében a digitális nyomda
kötészetének fejlesztése érdekében egy Duplo System
5000 típusú hajtogató-irkafûzõ gépet vásárolt meg.
Ezen beruházással pályáztunk a Gazdasági
Versenyképesség Operatív Program keretében „A kis- és
középvállalkozások mûszaki- technológiai hátterének
fejlesztése” címmel meghirdetett, GVOP-2004-2.1.1.
számú felhívására. A pályázatunk pozitív elbírálást nyert
és így a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól, mint
támogatótól a projekt összes költségének 50%-át vissza
nem térítendõ támogatásként kapta meg a társaságunk.
A támogatás részben hazai, részben Európai Uniós
alapból kerül finanszírozásra.
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Integrált vállalatirányítási rendszer
bevezetése

A Prime Rate Kft. 2005 második felében integrált
vállalatirányítási rendszer bevezetését, a vállalatra
szabott szoftvercsomag és az ezt kiszolgáló
számítógépes rendszer megvalósítását tűzte ki célul. A
projekt célja a vállalat belső folyamatainak magasfokú
automatizációja és minőségbiztosítása, a hatékonyság
növelése mind a kereskedelmi, ügyfélkezelési, mind
pedig a termelési vonalon.
Ezen beruházással pályáztunk a Gazdasági
Versenyképesség Operatív Program keretében
„Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek” címmel
meghirdetett, GVOP-2004-4.1.1. számú felhívására. A
pályázatunk pozitív elbírálást nyert és így a Gazdasági
és Közlekedési Minisztériumtól, mint támogatótól a
projekt összes költségének 50%-át vissza nem térítendő
támogatásként kapta meg a társaságunk. A támogatás
részben hazai, részben Európai Uniós alapból kerül
finanszírozásra.
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Színes digitális nyomtatás fejlesztés

A Prime Rate Kft. 2005. szeptemberében, új színes
digitális nyomdai kapacitást hozott létre. A projekt során
beszerzett gépek (1 db színes digitális nyomdagép,
1 db plakátnyomtató, 2 db vágógép, 1 db tűzőgép, 1
db ragasztókötő gép és 1 db borítékoló gép) a mai
csúcstechnológiát képviselik. A beruházás a Társaság
új telephelyén (1044 Budapest, Megyeri út 53.) került
megvalósításra.
Ezen beruházással pályáztunk a Gazdasági
Versenyképesség Operatív Program keretében, „Az
ipari és szolgáltató szektor versenyképességének
fejlesztése intézkedés Technológiai korszerűsítés
komponense” címmel meghirdetett, GVOP-2004-.1.1.1.
számú felhívásra. A pályázatunk pozitív elbírálást nyert,
és így a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól,
mint támogatótól 150 millió forint vissza nem térítendő
támogatást kapott a Prime Rate Kft.
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