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Firma Claydon siewniki informuje, iż z początkiem
roku 2020 dokonuje zmiany dystrybutora swoich
maszyn na rynku Polskim.

Fricke: Marek Jasiel (CEO) and Grzegorz Drężek

Firma Claydon siewniki informuje, iż z początkiem roku
2020 dokonuje zmiany dystrybutora swoich maszyn na
rynku Polskim.
Simon Revell – dyrektor ds. eksportu komentuje, „iż firma
Claydon nie podejmuje pochopnych decyzji związanych ze
zmianą partnerów w zakresie dystrybucji maszyn. Chciałby
również podziękować zespołowi firmy Ursus za współpracę
oraz wsparcie przez ostatnie 3 lata.
„Uważamy, że zmiana ta będzie miała znaczący wpływ
na rozwój marki Claydon na rynku Polskim w którym zainteresowanie technologią pasowego siewu w systemie
Claydon Opti-Till systematycznie rośnie.
„Profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie oraz
rozległa sieć klientów firmy Fricke Maszyny Rolnicze
zapewnią solidną bazę dla dalszej ekspansji.”

Claydon Export Sales Manager Simon Revell

Rolnicy mają coraz większą świadomość konieczności
produkcji wysokiej jakości upraw w sposób jak najbardziej
opłacalny, bez obniżania wydajności.
Siewniki Claydon produkowane z wykorzystaniem wiodącej technologii są maszynami sprawdzonymi, umożliwiającymi rolnikom redukcję kosztów, zmniejszenie degradacji
środowiska, obniżenie kosztów inwestycji bez wpływu na
plony i co najważniejsze - jak potwierdza wielu użytkowników maszyn Claydon - poprawę jakości gleby.
Komentarze Prezesa Zarządu FMR Marka Jasiela:

„Maszyny Claydon znakomicie wpisują się w nowatorskie
trendy uprawy, ale również ułatwiają pokonywanie wyzwań
stwarzanych przez klimat.
Siew maszynami Claydon pozwala oszczędzać: CZAS,
ENERGIĘ, WODĘ a tym samym zadbać o EKOLOGIĘ oraz poprawić strukturę gleby. Dostrzegając nowe trendy technologiczne oraz oczekiwanie ze strony naszych klientów – producentów zbóż doszliśmy do przekonania, że musimy uzupełnić
naszą ofertę o maszyny do siewu pasowego.
Współpraca z Claydon zapoczątkowana została w roku
2019. Seria pokazów i ich bardzo dobry odbiór przez klientów, profesjonalne wsparcie oraz osobiste zaangażowanie dyrektora ds. Sprzedaży exportowej Simona Revella utwierdziło
mnie w przekonaniu, że dokonaliśmy trafnego wyboru.
Firma Fricke, dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zbudowanym strukturom jest w stanie zapewnić dobrą obsługę
maszyn Claydon, Nasi pracownicy przeszli już cykl szkoleń
w fabryce w Anglii i są przygotowani do obsługi klientów”.
MEDIA CONTACTS:

• Wioletta Biskupska, Marketing Manager Fricke,
wiolettabiskupska@fricke.pl
• Rachel Durrant, Marketing Manager, Claydon:
T:+44 (0) 1440 820327, rachel.durrant@claydondrill.com

