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• a kedvezményezett neve: TITEM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

• a projekt címe: Technológiai fejlesztés a TITEM Kft-nél 

• elszámolható összköltség: 50 521 195 Ft 

• visszatérítendő támogatás összege: 35 364 836 Ft 

• a támogatás mértéke: 70 % 

Projekt tartalmának bemutatása:  
 
A TITEM Kft. 2000 óta öltönyök és egyéb felsőruházati termékek magas színvonalú gyártásával 
foglalkozik, ismert nemzetközi divatmárkák gyártó partnereként is tevékenykedik (Dolce & Gabbana, 
Moncler, Stella McCartney, Max Mara). TITEM Men’s Collection márkanévvel saját férfiruházati brand-
et épít jelenleg Magyarországon két saját üzletében, és több mint 50 viszonteladó partner 
közreműködésével. Célunk a női felsőruházati termékek gyártásának bevezetése, amihez szükséges 
egy új tervező szoftver, újabb varrógépek és vasalógépek. Tekintve, hogy a férfiöltöny gyártással és 
kereskedelemmel 20 éve foglalkozunk, ezért már van egy kialakult vevőkörünk, amely az új termékek 
esetében is biztos piacot jelent, de a meglévő kapcsolatainkon keresztül újabb vevőket tudnánk 
kiszolgálni az új termékekhez kapcsolódóan is. Az új termékek bevezetése és a meglévő technológia 
fejlesztése a meglévő vevői kör egyre növekvő igényeinek magas szintű kielégítését és újabb vevők, 
más szegmensek megnyerését, illetve a piaci pozíciónk növelését szolgálja. Az új gépek beszerzésével 
lehetőségünk lesz olyan termékek gyártására, amely a jelenlegi gépparkunkkal nem megoldható. 
Továbbá növelni tudjuk termelési kapacitásunkat, magasabb színvonalat jelentő munkadarabokat 
tudunk készíteni. Jelen projekt megvalósulásával a tradicionális textilipari tevékenységünk megújul, a 
beszerzésre kerülő gépek a cég gyártási folyamataiba innovatív megoldásként illeszkedve, a cég 
életében újdonságként megjelenve új munkahelyeket teremtenek és a piaci részesedésünk 
növekedését eredményezik. A több termék gyártása és a vevőkör minél szélesebb körben történő 
kiszolgálása a versenytársakkal szemben előnyt jelent. A termékpaletta bővülése terveink szerint az 
árbevétel növekedését is jelenti, amely racionális költséggazdálkodás mellett a jövedelmezőség 
növekedését is jelenti a cég stabilitását tovább erősítve. Az új női ruházati termékvonal bevezetésével 
a létszám megtartható, sőt növelhető. A korszerű digitális gyorsvarró gépeknek köszönhetően nagyon 
magas minőséget leszünk képesek előállítani, ezáltal tovább növelhetjük a gyártási mennyiséget is. A 
technológiai fejlesztésnek és az új termékvonal bevezetésének köszönhetően megnő a forgalmunk, és 
az értékesítésünket kiterjeszthetjük export piacokra is, amely a meglévő munkavállalóink megtartása 
mellett valószínűleg létszámbővítést is eredményez a jövőben. 
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