"Перфект" ЕООД изпълнява проект по програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 за подобряване на производствения капацитет
Габрово, 19 февруари 2020 г. "Перфект" ЕООД подписа договор за безвъзмездна
финансова помощ и стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0311-C01
„Подобряване на производствения капацитет на "Перфект" ЕООД“ по процедура
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие.
Реализацията на проекта е свързана с доставка и въвеждане в експлоатация на следното
съвременно високотехнологично производствено оборудване:
1. Дигитална система за сканиране на филмова лента
2. Цветно устройство за производствен печат
3. Мултифункционален 3Д скенер
4. Настолна работна станция за видеообработка и работа с филмов скенер
5. Мобилна работна станция за видеообработка и работа с филмов скенер
6. 3Д Цветен принтер
7. Дисков масив оптимизиран за работа с 4К видеозаснемане и архивиране
8. Специализиран софтуер за разпознаване на обекти и изображения
"Перфект" ЕООД е дружество с повече от 20 години доказан опит в сферата издателската
дейност , предлагайки на пазара иновативни продукти, услуги и решения. Закупуването на
новото оборудване и внедряването му в производствения процес на "Перфект" ЕООД
категорично ще постигне подобряване на производствения капацитет на компанията,
повишаване на възможностите на дружеството да оптимизира процесите по създаване на
различни видове печатни издания, в т.ч. и такива с вградени видео, звук и/или добавена
реалност и да развие в положителен аспект своята конкурентоспособност.
С планираната нова инвестиция компанията ще постигне намаляване на производствената
себестойности и постигане на по-конкурентни цени на продукцията, подобряване на
качеството и на добавената стойност на продукцията, намаляване на продължителността на
производствения цикъл и повишаване на бързината на изпълнение на поръчките.
Проектът е с продължителност 12 месеца.
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“Този документ е създаден с финансовата подкрепана Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 20142020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от "ПЕРФЕКТ" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“

