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Performanţă și inovaţie în agricultură: Despre DEKALB®
ÎNCEPUTUL SUCCESULUI DVS
În prezent, agricultura este una dintre cele mai importante şi inovatoare profesii din lume. Aceasta îmbină experienţa tehnică (în
ceea ce privește echipamentele agricole, însămânţarea, cultivarea și recoltarea suprafeţelor agricole) cu dedicarea faţă de
conservarea resurselor naturale pentru generaţiile viitoare, un adevărat proces de echilibrare. Înţelegem această provocare și le
arătăm fermierilor respectul nostru zi de zi. Ne bucurăm să putem colabora și dorim să vă fim partener de cursă lungă. Acest
lucru ne determină să căutăm soluţii pentru provocările cu care vă confruntaţi. Ȋncercăm să ne depășim limitele pentru a vă
garanta succesul atât în prezent, cât și în viitor. Noi reușim în afaceri doar dacă dvs. aveţi succes!
PARTENERIATUL
Lucrând împreună și fiind atenţi la nevoile dvs., suntem capabili să dezvoltăm soluţii pentru succesul comun. Numai văzânduvă în acţiune, la fermă și pe câmp, putem înţelege nevoile dvs. și modul în care vă putem ajuta acum, cât și în viitor. Facem
eforturi deosebite pentru a vă oferi cele mai bune soluţii în cel mai scurt timp. Relaţia începe cu dialogul dintre noi. Vă rugăm să
ne împărtășiţi întotdeauna nevoile și ideile dvs.!
INOVAŢIA
Pentru a putea oferi tehnologie inovatoare, investim, pe de o parte, sume uriașe de bani și, pe de altă parte, timpul și expertiza
amplă, specifică, a angajaţilor noștri, care sunt devotaţi 100% creșterii succesului dumneavoastră. Scopul nostru este să
deveniţi cel mai bun, mai inovator și mai de succes cultivator!
PERFORMANŢA
Ne-am dori să fim partenerul dvs. de încredere, iar loialitatea dvs. este rezultatul nostru cel mai bun. Acest lucru înseamnă că
aţi fost foarte mulţumiţi de calitatea seminţelor pe care le oferim, de productivitatea lor și de serviciile noastre. Obiectivul nostru
este să oferim mereu seminţele de înaltă calitate și cunoștinţele agronomice pe care le așteptaţi. Haideţi să acţionăm pentru
performanţă!

Toate informaţiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajaţii sau agenţii acesteia, inclusiv informaţiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credinţă, dar nu trebuie
considerate drept o declaraţie sau o garanţie din partea Monsanto cu privire la performanţa sau adecvarea produselor, care pot depinde de condiţiile climatice locale și de alţi factori.
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