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Fő tevékenységünk a fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme.  Kezdetben a különféle 

csapágyak forgalmazása határozta meg a vállalkozásunk arculatát, ami napjainkban is jelentős bevételi 

forrást generál. Majd ezt követően a termékpalettánk tovább bővült, mára már mintegy 15 féle 

termékkört forgalmazunk és hozzá különféle szolgáltatásokat nyújtunk.  

 

Pályázatunk keretében cégűnk ezen fő tevékenységét, a „4674’08- Fémáru, szerelvény, fűtési 

berendezés nagykereskedelme” kívántuk fejleszteni. Ennek érdekében kerültek beszerzésre ,  

elhelyezésre, valamint beüzemelésre pályázatunk megvalósítási helyszínén a következő eszközök: 1db 

Mérleges Raklapmozgató, 1 db DELL PowerEdge T140 szerver, 1 db Félautomata raklapfóliázó 

rámpával, 1 db Elektromos targonca, 1 db Kärcher ipari porszívó, Görgős szállító pálya lábakon, 1 db 

Asztali mérleg.  

Az eszközbeszerzéseken túl, tanácsadói szolgáltatás igénybevétele szintén megvalósult projektünk 

keretében: Értékáram térképezése tanácsadói tevékenység igénybevételével.  

Ennek folyamatában a szervezet raktári tevékenységének jelen állapotáról felmérés készült a teljes 

értékáramra, valamint megtörtént a struktúra és folyamatok elemzése, optimalizálása. 

Eredményeképpen tevékenységünk hatékonyabb lett, gyors beavatkozási és eszkalációs rendszer 

kialakítása valósulhatott meg. 

A beruházással olyan eszközöket szereztünk be, amely vállalkozásunknál a támogatási kérelem 

benyújtásakor nem állt rendelkezésre és beszerzésük révén  lényegesen módosított eljárás, technológia 

alkalmazása, ill. jelenlegi tevékenységéhez kapcsolódóan hatékonyabb munkavégzés várható.  

 

Jelen projektünk célja volt, hogy az ADIX-TRADE Kf t. jelenlegi tevékenységét eszközök beszerzéssel 

tegye hatékonyabbá, illetve meglévő kapacitásait megújítsa, növelje. A projekt keretében megvalósult 

eszközbeszerzéshez kapcsolódó fejlesztés eredményeként cégünk az eddiginél nagyobb eredményt  

érhet el, illetve stabilitása is növekszik. A projekt eredményeként az új  eszközök hosszú távon 

hozzájárulnak a cég fejlődéséhez.  

 
További információ kérhető: 

ADIX-TRADE Kf t.  
+36 52 527 450 

adix@adix.hu 

 

 

 
ADIX-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020 november 8,4 

millió forint feltételesen visszatérítendő európai uniós támogatást nyert „A mikro -, kis- és 
középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő 
fejlesztések támogatása” című pályázati kiíráson a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program keretében. 
 

 


