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ÖSSZEFOGLALÓ
A SYRIUS hegesztési és vágástechnológiai kézi gépektől egészen a CNC vezérlésű gépekig értékesít szakipari,
ipari és nehézipari cégeknek .
PROBLÉMA
A kiváló online marketing stratégiánknak köszönhetően megkereséseink folyamatosan növekednek. A
megnövekedett keresletet a cég nem tudja kiszolgálni. Jelenleg több típusú hegesztőgépünk és CNC
plazmavágó rendszert sem tudunk összeállítani, mert nincs raktáron alkatrész és anyag, továbbá
bérgyártásunk csúszik és még jelenleg sincsenek kész a gépeink, sőt egy másik gyártónk csak decemberre
ígéri a termékeink legyártását. Ez kb. 4 hónap készlet hiányt jelent, miközben a megrendelésekre napi szinten
kell nemet mondanunk. A készletek alacsony szintje a növekedés útjában áll. Az elkezdett fejlesztések
befejezése és a tervezett fejlesztések elkezdése tőkehiány miatt akadályozott.
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Társaság stádiuma: működő cég,
vevőkkel, beszállítókkal és felépített
szervezettel
Felkínált részesedés: 6,25-16,67%
Tőkebevonás előtti értékelés: 750 MFt
Bevonandó tőke: 50-150 MFt

Cég menedzsment
• CEO & Alapító: Toma Zoltán, 25 év
értékesítési és vezetői tapasztalat, SYRIUS
alapítója és márka tulajdonosa.
• COO: Füst György, 20 év kereskedelmi
vezetői tapasztalat, 5 év szerviz vezetői
tapasztalat
• CFO: Petró Anita, 4 év gazdaság vezetői
tapasztalat MIKOM NONPROFIT KFT-nél,
9 év gazdasági ügyintéző Miskolci Egyetem
• CTO: Füst Máté, 5 év hardver és szoftver
fejlesztés Electro Automation GmbH,
Németország
Tanácsadók:
• Ügyvéd: Dr. Szekeres Zsuzsa, Szekeres
Ügyvédi Iroda
• Könyvelő: Győri Ágnes, könyvvizsgáló
• Hegesztő szakmérnök: Dr. Gáspár Marcell
• Grafikus: Éles Melinda
• Programozó és webfejlesztő: Mihály
Zoltán, Rivnyák László
• Rendszergazdák: Böszörményi Péter, Nagy
István

Finanszírozás ( eFt )
Bevétel
Költségek
Eredmény

2022
454 570
418 607
35 963

MEGOLDÁS
A jelenlegi áru és anyag készletünk 70mFt, amit minimum a duplájára kell növelni. Az új termékek
bevezetése és fejlesztéseink befejezése további 60mFt-ot igényelne. Az ideális tőkefeltételek esetén a jövőt
tekintve dinamikus növekedési pályára tudna állni a cég megfelelő PR, marketing és értékesítés mellett.
CÉLPIAC
Csak Magyarországon 9000 cég használ ilyen gépeket. Ebből 1500 céget szeretnénk aktív vevőként kezelni.
Az ipar sok ágazatában használják gépeinket, elsősorban acélszerkezet-gyártás, gépgyártás, mezőgazdasági
gépgyártás, kőolaj- és gázipar, vegyipar, járműgyártás (vonat, hajó, autó), repülőgépgyártás, energetikaipar
(hőerőmű, vízerőmű, atomerőmű) során. A felsorolt iparágak 2020-as árbevétele 10 474 423 mFt (KSH
adat). Ezek a cégek az árbevételük 1-2%-át költik termelő és gyártó eszközökre, ami kb. 157 000mFt-t
jelent.
VERSENYTÁRSAK
ESAB KFT (Árbev: 7,2mrdFt), IWELD KFT (Árbev: 2,4mrdFt), FROWELD KFT (Árbev: 3,2mrdFt)
VERSENYELŐNY
A SYRIUS a legjobb ár-értékarányú berendezésekkel van piacon. A nálunk olcsóbbak sokkal rosszabb
minőséget jelentenek. Emellett, azok a versenytársak, amelyek drágábbak, nem tudnak magasabb tudású és
minőségű gépeket értékesíteni. A vevők keresik a kiváló minőséget versenyképesebb áron, azaz a SYRIUS-t.
MARKETING STRATÉGIA
Online marketinggel tervezünk terjeszkedni a magyar piacon, ehhez rendelkezünk egy CRM rendszerrel,
Facebook, Instagram és Linkedin fiókokkal, amik aktívan kezelve vannak és hírlevélküldő rendszerrel. A
közösségi finanszírozási kampány során közösségi média és google ads kampányokkal operálunk, elsősorban
a belföldi vevőkre koncentrálva.
BEVÉTELI FORRÁSOK
Gyártás: CNC plazmavágó rendszerek gyártása (2020, 30mFt), szalagfűrészlap gyártása (2020, 36mFt)
Kereskedelem: hegesztő- és plazmavágógépek eladása (2020, 70mFt) hegesztő- és plazmapisztolyok és
tartozékainak értékesítése (2020, 45mFt), hegesztőanyagok eladása (2020, 9,5mFt)
Szolgáltatás: szerviz, biztonsági felülvizsgálatok, gépek verifikálása, bérbeadás FINANSZÍROZÁS
Intervallumos tőkeigényünk: 50-150 MFt.
A tőkebefektetés a következő arányban kerülne felhasználásra:
Készlet növelés: 46% - 70 MFt
Gépek és eszközök: 39% - 58,5 MFt
Értékesítői hálózat növelése: 6% - 9 MFt
Weldometer fejlesztés: 5% - 7,5 Mft
Marketing: 4% - 6 MFt

2023
652 218
592 686
59 532

2024
963 885
826 123
137 762

2025
1 271 163
1 054 400
216 763

2026
1 430 264
1 172 408
257 856

