
                                                                                                                                                                     

 

 

MEGHÍVÓ - NYÍLT NAP 
 

Az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020, B Light 

projekt konstrukció, „Storage of Future – modular, smart cabinet” című,  

HUHR/1602/2021-LPP4-013 számú projekt keretein belül 

 

a CSEJTEI FÉM-VILL Kft. tisztelettel meghívja Önt a projekt nyílt napjára, mely 

 

2022. május 26-án, csütörtökön 8:15 órai kezdéssel kerül megrendezésre a 

vállalkozás telephelyén, cím: 8900 Zalaegerszeg, Fuvar u. 23. 

 
PROGRAM 

8:15 – 8:30 Regisztráció, frissítő, snack 

8:30 – 8:45 
Köszöntő, a CSEJTEI FÉM-VILL Kft. bemutatása  

 Csejtei Andrea és Judit - ügyvezető tulajdonosok, CSEJTEI FÉM-VILL Kft. 

8:45 – 9:15 

Projekt bemutatása (ötlettől a megvalósításig, partnerség bemutatása) 

 Dormán Tibor - kereskedelmi vezető és Szakács Gábor - projekt menedzser, 

CSEJTEI FÉM-VILL Kft. 

9:15 – 9:45 
Innovatív termék leleplezése 

 CSEJTEI FÉM-VILL Kft., Obrada metala i trgovina/O.M.T.  d.o.o., TAGnology d.o.o. 

9:45 – 10:15 
Gyárlátogatás 

 Dormán Tibor - kereskedelmi vezető, CSEJTEI FÉM-VILL Kft. 

10:15 – 10:45 
Kérdések és válaszok, zárszó 

 CSEJTEI FÉM-VILL Kft., Obrada metala i trgovina/O.M.T.  d.o.o., TAGnology d.o.o. 
 

Az esemény magyar nyelven fog zajlani, de angol és horvát nyelvű fordítás elérhető lesz, amennyiben 

szükséges. 

Szeretettel várjuk a rendezvényünkön! 

Üdvözlettel: 
     

Csejtei Andrea és Judit 

Ügyvezetők 

CSEJTEI FÉM-VILL Kft. 

 



                                                                                                                                                                     

 

 

 

Projekt bemutatása: 

A CSEJTEI FÉM-VILL Kft. két határmenti horvátországi vállalkozással közösen egy új terméket hozott 

létre a piac számára, mely eredményeképpen egy automatizálható tárolószekrényt fejlesztettek ki és 

valósítottak meg. 

A három vállalkozás együtt fejlesztette ki magát a tárolószekrényt, annak szoftverét, hardverét, mely által 

komplett szolgáltatást és támogatást tudnak nyújtani a megrendelők számára. A közös projekt célja egy 

moduláris, egyedi gyártású, intelligens „SOF tárolószekrény" (Storage of Future) létrehozása, amely 

automatikusan felismeri a személyt és a szekrénybe helyezett, vagy onnan kivett tárgyakat. A „SOF 

szekrény” fő előnye, hogy könnyen adaptálható minden iparághoz és célhoz, valamint érintésmentes 

technológiával rendelkezik. A szekrény további innovatív jellemzője a modularitás, mely során az ügyfél 

személyre szabhatja az egyéni igényeinek megfelelően a rekeszek számát, méretét, típusát. A szekrény 

internet kapcsolattal is rendelkezik, így könnyedén kontrollálható bárhonnét a világból. A termék 

kiválóságát a versenyképes ár, a rugalmasság, a megbízhatóság és a precíz gyártás eredményezi.  

A CSEJTEI FÉM-VILL Kft. egy 30 éves családi vállalkozás, mely fő profilja a lemezmegmunkálás, 

készülékek, szekrények fémszerkezetének egyedi és kisszériás gyártása, a vevői igények maximális 

kiszolgálásával. A vállalkozás egyik alapvető célja – mely a sikeréhez hozzájárul az, hogy az dolgozói 

számára stabilitást és biztonságot adjon, megőrizve a tapasztalt és szakértelemmel bíró kiváló 

munkaerőt, de mellette folyamatosan perspektívát és lehetőséget nyújtson az innovatív szemlélettel 

rendelkezők számára egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A ”Storage of Future – modular, smart cabinet” című, HUHR/1602/2021-LPP4-013 számú projekt a CSEJTEI FÉM-VILL Kft.,  

horvátországi az Obrada metala i trgovina d.o.o. és a TAGnology d.o.o. közös egyyüttműködésében, az EU támogatásával az 

Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020, B Light projekt konstrukció projekt keretein 

belül kerül megvalósításra. A tartalom kizárólagos felelőse Csejtei Fém-Vill Kft, mely semmilyen körülmények között nem 

tekinthetőek olyannak, mint amelyek az Európia Unió és/vagy a HU-HR V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos 

állásfoglalását tükrözik. 

 
Megjegyzés - A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül az az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési 

Program 2014-2020 ellenőrző szervei számára, mely a projekt nyomonkövetése, valamint a kommunikációs megjelenések 

céljából kerülnek felhasználásra. A  résztvevő a rendezvényen való regisztrációjával, részvételével előzetes és kifejezett 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendezvényen róla kép- és hangfelvétel készüljön. 


