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BIOMIN – 10 років
успішного розвитку
на українському ринку
здорової годівлі тварин
1 червня 2017 року відбулося святкування
10-річного ювілею компанії БІОМІН Україна,
офіційного представництва провідної міжна
родної компанії із натуральної годівлі сіль
ськогосподарських тварин і птиці. Урочисте
святкування проходило в столиці України,
у вишуканому 5-зірковому готелі Fairmont
Grand Hotel. Привітати своїх колег та партне
рів компанії зі святом особисто приїхав Ерік
Ербер, засновник корпорації Ербер Груп, до
складу якої входить компанія БІОМІН.
Вечір зібрав справжніх друзів, які об’єднані єдиною метою – створити державу з міцною
економікою та виробляти конкурентоспроможну
продукцію, використовуючи новітні наукові розробки в галузі здорової годівлі тварин. Це аграрні виробники кормів, продуктів тваринництва та
птахівництва, представники уряду, галузевих
асоціацій та ЗМІ. Велика кількість гостей без
сумніву свідчить про визнане лідерство компанії
на ринку України.

Довідка про компанію:
• компанія BIOMIN була заснована в
Австрії в 1983 році та входить до складу
корпорації Erber Group;
• офіційно представлена у більш ніж 120
країнах світу;
• 1600 співробітників, 52 національності;
• дослідна мережа із 200 університетів та
дослідних інститутів;
• 19 власних заводів.

Захід було розпочато із прес-конференції, яку провели засновник корпорації ЕRBER Group
Ерік Ербер та генеральний директор компанії БІОМІН Україна Віталій Лохов.
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Відповідаючи на запитання журналістів, власник компанії пан Ербер висловив задоволення
результатами, які були показані за 10 років роботи офіційного представництва компанії BIOMIN в
Україні. Компанія БІОМІН Україна розпочинала
свою діяльність на українському ринку з нуля, й
за 10 років зайняла лідируючу позицію на ринку,
здобула партнерів та друзів серед аграріїв країни, зарекомендувала себе як надійний партнер,
розробник та виробник натуральних інноваційних рішень для ефективного виробництва продуктів тваринництва та птахівництва.
«Починаючи діяльність на ринку нашої країни,
ми розуміли, що не маємо права на помилку. В
той же час була впевненість в якості продуктів,
з якими ми виходили на ринок, тому що BIOMIN
– це компанія, за якою стоять наукові університети та дослідницькі інститути із сучасними лабораторіями», – зазначив генеральний директор
компанії БІОМІН Україна Віталій Лохов.
Компанія BIOMIN – це інноваційна компанія,
тому багато питань журналістів стосувалися актуальних інноваційних розробок та перспектив у
напрямку наукових досліджень на майбутнє. За
словами пана Ербера, компанія BIOMIN протягом трьох десятиліть співпрацює з провідними
світовими університетами й проводить різноманітні дослідження, не шкодуючи жодних ресурсів: ні часу, ні коштів. Особливу увагу науковці
приділяють оптимізації діяльності, яка допоможе
аграріям керувати ризиками, пов’язаними з мікотоксинами. Наука не стоїть на місці, тому кожного року компанія BIOMIN пропонує нові рішення, направлені на забезпечення здоров'я тварин
та оптимізацію їх показників продуктивності.
Пан Ербер підтвердив заявлену у 2016 році під
час Всесвітнього Форуму з годівлі World Nutrition
Forum абсолютну готовність компанії BIOMIN зай
няти лідируючу позицію поміж трійки провідних
компаній з об’ємів продажу фітогенних препаратів. Серед основних принципів, якими керується
компанія BIOMIN, пан Ербер виділив дбайливе
ставлення до навколишнього середовища та ресурсів. Діяльність компанії направлена на покращення здоров’я тварин та розробку ефективних
рішень, які сприяють тому, що при використанні найменш можливої кількості ресурсів, господар підприємства має максимальний результат
виробництва своєї продукції. Філософія компанії BIOMIN позиціонує оптимальний баланс між
прибутковим бізнесом та екологічною рівновагою
в природі: «Ресурси обмежені, а кількість населення Землі зростає, тому необхідно виготовляти
максимум продукції з мінімальними затратами
ресурсів».
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Щодо перспектив діяльності, пан Віталій
Лохов далекоглядно відзначив, що довгостроковою перспективою бачить відкриття компанією
БІОМІН Україна власного виробництва в Україні:
«Тоді у кризисні моменти ми могли би запропонувати нашим клієнтам лояльність у ціноутворенні, а також ефективні пакети змішаних продуктів. Крім того, таким чином ми би залучили
інвестиції на український ринок».
Пан Ербер наголосив на тому, що турбота про
клієнтів разом із пристрастю до своєї справи є
запорукою успіху компаній Ербер Груп в усьому
світі: «Коли я починав бізнес багато років тому,
мені запали в душу слова британського гуру
бізнесу Ричарда Денні. То була свого роду філософія, і не лише бізнесу, яка базувалася на
трьох китах – «трьох Р», тобто: «Passion» – (англ.
пристрасть), «People» (англ. люди), «Profit» (англ.
прибуток). Якщо ти маєш пристрасть до якоїсь
мети, ти легко знайдеш потрібних для її реалізації людей, завзятість та професіоналізм яких
зроблять справу продуктивною та прибутковою».
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Пан Віталій Лохов у свою чергу наголосив:
«Незалежно від масштабу бізнесу, кожен партнер нашої компанії отримує належну підтримку,
а головне – розуміння того, що БІОМІН Україна
пропонує не просто продукти, а комплексні рішення, ефективність яких підтверджена успіхом
наших партнерів-виробників у більш ніж 120 краї
нах світу.
Приємно, що з моменту відкриття компанії BIOMIN в Україні у нас постійно з’являються
нові клієнти і ніхто нас не залишає. На тимчасові канікули йдуть, але повертаються. Усім дякую
за те, що ви з нами. Це десятиріччя – не наше
свято, а ваше. Ми його разом святкуємо, тому
що робимо одну справу – активно впроваджує
мо інновації в агропромисловий комплекс для
розквіту нашої країни.
Наші технології дозволяють постійно рухатися
вперед. Компанія розвивається, тому що ми не
шукаємо легких шляхів, а йдемо тим шляхом,
який необхідний нашим клієнтам», – резюмував
директор БІОМІН Україна Віталій Лохов.
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Після закінчення прес-конференції
гостей очікувало урочисте святкування в
теплій та дружній атмосфері із феєрич
ною програмою та щедрим частуванням.
Надзвичайного шарму та позитивного
настрою додало неперевершене ведення
вечора українським теле- та радіоведу
чим, одним із провідних ведучих Евроба
чення 2017 – Володимиром Остапчуком.

На початку святкової програми заступник голови Комітету ВРУ з питань аграрної політики та
земельних відносин Олександр Бакуменко привітав пана Ербера та пана В. Лохова грамотою
та зазначив: «Продукти компанії – це інноваційні
та екологічно раціональні рішення, які оптимізують продуктивність і ефективність виробництва
та повністю відповідають стандартам ЄС».
Із словами вітання та вдячності також виступили представники провідних сільськогосподарських асоціацій, які нагородили Еріка Ербера
відзнаками асоціацій за успішне впровадження
інновацій у годівлю тварин і птиці та активну
участь у розвитку агропромислового комплексу
України.

Важко переоцінити вагомість компанії BIOMIN у розвитку раціонального сільського госпо
дарства в усьому світі та, зокрема, в Україні. Компанія BIOMIN задає курс на високу якість
тваринницької продукції, підвищення експортного потенціалу і, відповідно, на покращення
добробуту людей в цілому.
Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ
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