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VESSEN A SIKERES JÖVŐÉRT?
Napjainkban a gazdálkodás az egyik legfontosabb és leginnovatívabb hivatások egyike. Magában foglalja a gépekkel, a
vetéssel, a növénytermesztéssel és az aratással kapcsolatos szakértelmet és a természeti erőforrások megőrzése iránti
elkötelezettséget a jövő generációi számára. Igazi kiegynsúlyozó törekvés. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen kihívást is
jelent ez, és nap mint nap kifejezzük a gazdálkodók iránti tiszteletünket. Nagyra értékeljük, hogy együttműködhetünk Önnel és
keményen dolgozó kollégáival, és hosszú távon szeretnénk az Önök partnerévé válni. Ez ösztönöz minket arra, hogy
megoldásokat keressünk az Ön előtt álló kihívásokra. Újabb és újabb lehetőségeket keresünk, hogy támogassuk Önt sikerei
elérésében ma és a jövőben egyaránt. A mi sikerünk az Ön sikerén múlik.
EGYÜTTMŰKÖDÉS
Meghallgatva Önt és igényeire odafigyelve megoldásokat dolgozhatunk ki sikeréért. Csak úgy érthetjük meg igényeit, ha látjuk
cselekvését a gazdaságban és kint a földeken, és csak így tudunk Önnek ma és a jövőben is hatékony segítséget nyújtani.
Mindent megteszünk azért, hogy a lehető legrövidebb időn belül a lehető legjobb megoldásokat kínálhassuk. Kapcsolatunk
alapja a kölcsönös kommunikáció. Kérjük, mindig mondja el nekünk, hogy mire van szüksége, és milyen ötletei vannak!
INNOVÁCIÓ
Szeretnénk innovatív technológiát biztosítani sikeréhez. Ehhez egyrészt jelentős összegeket, másrészt rengeteg időt, energiát
fektetünk be, másrészt az Ön sikerének előmozdítása iránt 100%-ban elkötelezett alkalmazottaink szaktudását is
felhasználjuk. Számunkra is fontos cél, hogy olyan innovatív és sikeres gazdálkodóvá válhasson, amilyen lenni szeretne.
EREDMÉNYESSÉG
Szeretnénk megbízható partnerévé válni, az Ön vásárlói hűsége pedig a legnagyobb eredmény számunkra. Azt jelenti, hogy
elégedett az általunk kínált vetőmagok minőségével, teljesítményével és szolgáltatásainkkal. Célunk, hogy a kiváló minőségű
vetőmagok, mezőgazdasági tudás és szolgáltatás olyan együttesét nyújtsuk, amilyet Ön elvár. Kapcsoljunk rá a jobb
teljesítményért!

Az összes termékekre/fajtákra vonatkozó, szóban vagy írásban a Monsanto, illetve alkalmazottai vagy ügynökei által megadott adat, beleértve a jelen cikkben található információt,
jóhiszeműen lett megadva, de nem tekintendő a teljesítményre vagy a termékek alkalmasságára vonatkozó állításnak vagy garanciának a Monsanto részéről, mivel ezek a helyi éghajlati
és egyéb tényezőktől függhetnek. A Monsanto nem vállal felelősséget az ilyen információkért. Ez az információ nem része semmilyen Monsanto-val kötött szerződésnek, hacsak írásban
másképpen nincs rendelkezve.
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