„ÚJ-VILÁG SZÍNFÓLIA”: INNOVÁCIÓ A SZÍNEZETT ÜVEGGYÁRTÁS TERÉN
DAOP-1.3.1-12-0070 számú pályázat

Az G 77 BAU Kft. 8 999 995 forint összegű támogatást nyert az Új Széchenyi Terv DélAlföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott ''Új-világ színfólia'' című
pályázat keretében. A projekt megvalósítás időszaka 2013.07.11. – 2014.12.08. közötti
időtartam.
A 2012 óta működő G 77 BAU Kft. az innovatív technológiák híveként 2014-ben fejlesztési
projektet indított, melynek keretében speciális színes fóliák gyártását tűzte ki célul. A
vállalkozás az általa színezett fóliák üvegfelületre történő applikációjával az ólomüveggel
megegyező művészi hatású dekorterméket gyártását indította el. Az ólomüveg-értékesítés
piacára így versenyképes, költséghatékony helyettesítő termékkel kívánt belépni a kihívók
marketingstratégiáját alkalmazva. A G 77 BAU Kft. jelen projektjével egy már ismert termék,
vevői igényekre szabott, költséghatékony alternatíváját kívánta előállítani, így elősegítve a
vállalkozás tevékenységi körének diverzifikációját.
Hatékony előállítási folyamatokkal, kedvező ár-értékarány mellett kerül gyártásra a speciális
színes fólia, mely a piacon sokszínű felhasználásának és egyedi megjelenésének köszönhetően
egyedülálló megoldást nyújt dekoratív üveg és műanyag termékek létrehozására. Alkalmazása
belső és külső építészeti és épület szépészeti területeken várható, az erre mutatkozó igényt az
előzetes felmérés is kimutatta. Az említett innovatív technológia Magyarországon még nem
ismert, a késztermék azonban tökéletesen helyettesíti a már régóta alkalmazott ólomüveg
használatát
Az ólomüveggel dekorált elemek (ajtók, térelválasztók, ablakok) ára az elérni kívánt
díszminta bonyolultságától, illetve a használt színektől függően. Ennek készítése során az
egyik legnagyobb költség maga az ólomüveg. Ez az alapanyag helyettesítő termékeként
használható az üvegre, tükörre és műanyagra is felvihető speciális fólia, melynek szín- és
fényhatása az ólomüveggel gyártott termékekkel megegyező.

A következőekben a fejlesztés részletes szakmai tartalmának ismertetése következik:
A megvalósítás a következő főbb elemeket tartalmazta:
Speciális fóliázó asztal és a hozzá tartozó lámpatestek





2,5 m x 1,0 m méretű asztal
állítható, fémvázas kivitelezés
2,5 m x 1,0 m méretű 0,8 cm vastag edzett üveg fedél
speciális lámpasor az üvegborítás alatt

Üzleti terv
Az elkészült üzleti terv egyrészről tartalmazza a pályázó és vállalkozásának bemutatását,
valamint a megvalósított innovatív tevékenységet. Másrészről fontos szerepet kap a
megvalósításhoz elengedhetetlen marketing, HR és pénzügyi terv is, melyet a dokumentum
részletesen kifejt.
Innovációs tevékenység
 Honlaptervezés
 Marketing tanácsadás
Projektmentori szolgáltatás
A projekt kidolgozásában és végrehajtásában közreműködő személy bérének elszámolására
volt itt lehetőség.
Nyilvánosság biztosítása
A kiadott sajtóközlemény és jelen publikáció célja a közvélemény tájékoztatása a
megvalósítás folyamatáról és az elért eredményekről.
Anyagbeszerzés
A szükséges színtelen fóliák kerültek beszerzése ezen a jogcímen
Iparjogvédelmi szolgáltatás
Az iparjogvédelmi leírásból kiderült, hogy az említett innováció know-how-ként történő
alkalmazása javasolt.

A fejlesztési projekt kivitelezése sikeres volt, a pályázó terveiben szerepel az is, hogy képes
legyen a külföldi piacra is bekapcsolódni, a szomszédos országok templom felújítási
hullámait megcélozva elsőként.

Kelt: Szeged, 2014. december 08.

