A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

PROJEKT NEVE:
A Mappa Kft. szolgáltatási tevékenységének fejlesztése, új szolgáltatások indítása

PROJEKT LEÍRÁS:
GOP-2.1.1-09/A-2009-1888 azonosítószámú pályázatunk 2009. szeptembere és 2010. májusa
között valósul meg.
Projekt helyszíne: 6401 Kiskunhalas, Kossuth u. 13-15.
A Mappa Kft. 1990-es alakulásától papíráru, irodaszer kis- és nagykereskedelemmel foglalkozik. A projekt
során eszközbeszerzést, honlapfejlesztést, információs technológia fejlesztést hajtunk végre. Az eddig
használt, színes fénymásoló gépet egy újra cserélnénk, mely jobban felszerelt, kisebb üzemeltetési költségű,
mint a jelenlegi gépünk. Helyette egy Konica Minolta bizhub 500 típusú gépet vásárolnánk. Az új digitális
nyomdagéppel az eddigieknél szélesebb körű szolgáltatást tudunk nyújtani, ugyanis ez a gép alkalmas kis
példányszámú, színes prospektusok, nyomtatványok, szóróanyagok kiváló minőségben történő
elkészítésére. Lényeges különbség az eddigi gépekhez képest a sokkal jobb minőség és az SRA3 méretben
való nyomtatás, melyet eddig nem tudtunk megvalósítani. A digitális sokszorosítóval szintén szolgáltatásunk
lehetőségei bővülnének, hiszen az egy, illetve két szín nyomott szórólapok készítésére jó megoldás ez a
gép. Elengedhetetlenül szükséges továbbá a kinyomott anyagok méretre vágása, hiszen a nyomás A/3,
SRA3 méretben gazdaságos, viszont a szórólapokat, prospektusokat ennél kisebb, A/4, A/5, A/6 és egyéb
méretekben rendelik. Ezért szükségünk van egy vágógépre, mellyel nagy mennyiségű anyagot is könnyen,
gyorsan, jó minőségben, nagy pontossággal méretre tudunk vágni. Tevékenységünket szeretnénk tovább
bővíteni egy lézer, és egy típusú mechanikus gravírozó gép beszerzésével. E gépekkel egyrészt a
nyomdagépekkel előállított meghívók, egyéb anyagok stancolása, vágása, díszítése is megoldható, másrészt
a flash típusú bélyegzők mellett, a hagyományos gumis bélyegzőket is el tudjuk készíteni. Fenti
tevékenységekhez elengedhetetlen a már szintén több mint 4 éves, elavult számítógép cseréje. A
szolgáltatások grafikai tervezése, előkészítése számítógépen történik, ehhez szükséges egy korszerű, gyors,
grafikai programokkal felszerelt gép beszerzése.

A projekt összköltsége: 28 371 100 Ft, amelyből az elnyert támogatás összege 14 185 550 Ft.
Pályázatunk 50 %-os támogatási arányt élvez.
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