ГК «АгроВет Атлантик» святкує своє 11-річчя
14 квітня 2017 року міжнародна група компаній «АгроВет Атлантик» святкує 11
років успішного розвитку на ринку України. Ці роки ознаменовані високою ціллю
створювати якісний продукт, наполегливою працею однодумців та професіоналізмом
кожного співробітника.
Свою роботу компанія розпочала з виробництва й продажу продуктів для
свинарства через дистриб'юторів і роздрібну мережу. За цих 11 років від маленького
виробника кормів зі штатом 6 осіб компанія зросла у крупного міжнародного гравця, в
якому працюють понад 600 фахівців!
Кожен рік діяльності був ознаменований важливими подіями, які виводили
компанію на новий рівень. В перші ж роки свого існування було підписано партнерську
угоду з усесвітньо відомим французьким виробником преміксів CCPA Group, налагоджена
ексклюзивна
дистриб'юція
високоякісних
кормових добавок під торговою
маркою FeedLance, налагоджено ексклюзивне партнерство з компанією EXAFAN
(Іспанія), відомим виробником систем утримання й вентиляції, а також провідними
світовими компаніями Alltech (США) і Volac (Великобританія). Крім того, в 2010 році
була
створена
компанія
із
виробництва
кормових
добавок ТОВ «Feedlance Україна», яка входить у ГК «АгроВет Атлантик», яка вже з 2014 року
увійшла в міжнародну групу компаній Feedlance зі штаб-квартирою в Нідерландах.
Важливим кроком не тільки в розвитку компанії, але й в цілому тваринницької
галузі України стало відкриття в 2013 році представництва всесвітньовідомої голландської
лабораторії з дослідження сільськогосподарських кормів BLGGAgroXpertus (нині
Eurofins Agro Testing Wageningen BV/BLGG). Щороку компанія проводить аналіз понад
5000 зразків для сотень провідних українських господарств. В 2016 році для популяризації
підвищення якості кормів лабораторією та компанією Feedlance було започатковано
щорічну церемонію нагородження за найкращий кукурудзяний силос - «Кукурудзяний
Оскар». Вже в перший рік проведення конкурсу було проаналізовано зразки
кукурудзяного силосу з понад 300 господарств України. Це черговий раз стало
свідченням того, що українські фермери мають бажання і готові покращувати власні
результати.
З кожним роком все більше клієнтів вважає нашу компанію своїм надійним
партнером, і це підтверджують цифри.
побудовано 86 тваринницьких та птахівничих комплексів в Україні
 відкрито 9 філіалів, які працюють по всій Україні


побудовано 2 заводи з виробництва кормових добавок та преміксів, продуктів
переробки сої
 відкрито 4 склади кормової продукції
 започатковано 3 освітні програми (AVA Swine School, AVA Swine Academy, Poultry
School)


На сьогоднішній день ГК «АгроВет Атлантик» активно розвиває мережу власних
магазинів рітейлу по всій Україні, щоб навіть дрібний фермер мав змогу придбати
високоякісну продукцію для ефективного ведення свого господарства. Представлений
асортимент відповідає світовим стандартам якості і створює гідну конкуренцію на
міжнародному ринку.
За кожним досягненням компанії стоїть команда висококваліфікованих фахівців.
Розуміючи важливість розвитку кожного спеціаліста, однією з важливих складових
роботи ГК «АгроВет Атлантик» є навчання та обмін досвідом. Для реалізації ц ього
завдання компанія організовує для своїх співробітників та клієнтів регулярні поїздки за
кордон на передові господарства, а також запрошує до співробітництва спеціалістів
міжнародного рівня. Так, в компанії працюють такі експерти як Мері-Енн Бонгартс
(технічний директор напряму «Яєчна курка»), Гарі Ваал (технічний директор напряму
«Бройлери»), Пітер ван Дорен (технічний директор напряму ВРХ), Пітер-Ян Маас
(технічний директор напряму свинарства).
Завдяки цілеспрямованості, працьовитості та прагненню до постійного розвитку
група компаній «АгроВет Атлантик» посіла одне з лідируючих місць на українському
ринку та тваринницькій галузі.

