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A mindennapi működésünk során, a termelésbe állított gépeket,
berendezéseket - minden előnyükkel, hátrányukkal - alaposan
megismertünk, ezért a jelen projekt beszerzésének tervezésekor
korábbi tapasztalatainkat hasznosítva már csak a jól bevált
szállítói körben érdeklődtünk a céljainknak megfelelő gépek
iránt. A gép beüzemelésében, a munkatársak betanításában a
gyártó szakemberi teljes támogatást adnak és nem utolsó
sorban nincsenek nyelvi nehézségek a nyelvtudással nem
rendelkező munkatársak betanítása során sem. Jelenleg a
cégünk kapott egy beszállítási lehetőséget, a szlovák Lidl
ellátására. Ha sikerülne megvennünk ez a gépet, akkor
segítségével el tudnánk látni az új szlovák piacot. Az új gép jóval
nagyobb termelékenységet eredményezne, az új piac
kiszolgálása pedig nem csak az eddigi alkalmazotti létszám
megtartását tenné lehetőve, hanem jó eséllyel új
munkavállalókat is alkalmazni tudnánk. Gyártó csarnokunkban
rendelkezésünkre áll megfelelő helyiség, ahova a gépet be
tudnánk üzemelni, illetve csatlakozni tudna a vele kompatibilis
gépekhez.
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A Peregi gép méreteiben beleillik a termelési folyamatainkba
mivel csatlakoztatni tudjuk hozzá a már meglévő tasakzáró
gépünket és az automata vödörzáró gépet. Ha a gépet sikerül
megvásárolni, akkor a gép üzemeltetésre szükségünk lesz új
alkalmazottakra, illetve a gép által gyártott termékek
volumennövekedése miatt a telephelyen belül megnövekedett
logisztikai feladatok is többlet munkaerőt kívánnak. A beruházás
folyamán beépítésre kerülő gép(ek) villamos fogyasztásának és a
jelenlegi magas villamos energia fogyasztás mértékének
csökkentése a cél. Az épület energiaigényét jelenleg a
szolgáltató által biztosított hálózati energiával tudják fedezni. Ez
az energia a különböző magyarországi erőművek útján kerül
előállításra, és a szolgáltatói hálózaton kerül szétosztásra. A

megtermelés és szétosztás során magas CO2 kibocsájtás terheli
környezetünket. A helyben előállított és felhasznált energia,
jelen esetben a napelemes rendszer működése során
megtermelt villamos energia közvetlenül hasznosul a
beruházással érintett cég telephelyén, csökkentve az erőművi
termelés CO2 kibocsájtást. Számunkra fontos, hogy a napelemes
rendszer energia előállítása közben nincs káros anyag
kibocsájtás. Napelemmel cégünk környezetbarát tiszta energiát
tud felhasználni szemben a jelenlegi fosszilis tűzelőanyag
felhasználásával. Napelemes rendszer által biztosított éves
energia felhasználás fedezése 78%. Ez havonta körülbelül 190
ezer forint megtakarítást eredményez cégünknél. Ezzel ezt a
megtakarított összeget más termelő eszköz beszerzésére tudjuk
fordítani. Így a napelemek energia termelése újabb termelő
eszköz megvételét teszi lehetővé, mellyel további megtakarítás
érhető el és cégünk tovább tud bővülni. A következő 2-3-ben
követendő üzletfejlesztési stratégiánkat tartalmazó üzleti tervet
kidolgozzuk, fókuszálva az export piacokon elérhető további
lehetőségek kiaknázására. Olyan stratégiai dokumentumot,
üzleti tervet készíttetnék egy szakértő céggel, amely egyrészt a
koronavírus várható következő hullámára, illetve hasonló
veszélyhelyzetekre is alkalmazható kockázatelemzést is
tartalmazna. Jelenlegi vírushelyzet, olyan eddig elképzelhetetlen
üzleti eseményeket is előidézett, amely után szükség van egy
olyan közép-, hosszútávú elemzésre, koncepcióra, amely
biztosíthatja a hasonló válsághelyzetek hatásainak tompítását.
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