Firmy. Marki. Eksporterzy. Przemysł chemiczny

AgroChimInvest
AgroChimInvest jest jedną z wiodących rosyjskich firm produkujących wysoce
skuteczne chemiczne środki ochrony roślin do produkcji rolnej. Firma specjalizuje się w
uprawie, przetwarzaniu, czyszczeniu i eksporcie takich produktów rolnych jak
kolendra, len, gorczyca, ciecierzyca, soczewica, proso.
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AgroChimInvest
AgroChimInvest jest jedną z wiodących rosyjskich
firm produkujących wysoce skuteczne chemiczne
środki ochrony roślin do produkcji rolnej. Firma
specjalizuje się w uprawie, przetwarzaniu,
czyszczeniu i eksporcie takich produktów rolnych jak
kolendra, len, gorczyca, ciecierzyca, soczewica,
proso.
Firma rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku od produkcji
wysokoefektywnych chemicznych środków ochrony roślin do produkcji
rolnej. W ciągu 17 lat pracy na rynku usług agrochemicznych
zarejestrowano ponad 40 znaków towarowych, opracowano
technologie produkcji i stosowania każdego preparatu, stworzono
własne kompleksowe systemy ochrony roślin, przeprowadzono liczne
doświadczenia na polach w całej Rosji w różnych strefach
klimatycznych. Wiodący agronomowie firmy corocznie przeprowadzają
pełną kontrolę i stałe konsultacje na wszystkich etapach stosowania
środków ochrony roślin.
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Eksport
Wszystkie produkty firmy poddawane są testom
laboratoryjnym i certyfikacji w celu stałego
monitorowania i potwierdzania wysokiej jakości
każdej uprawy. Wszystkie towary dostarczane są
własnym transportem do terminala i wysyłane do
klientów na terenie Wspólnoty Niepodległych
Państw oraz na warunkach wolnych od opłat celnych
z portów Noworossijska i Dalekiego Wschodu.
Jednocześnie AgroChimInvest regularnie dostarcza
własne produkty do takich krajów jak Sri Lanka,
Indonezja, Jordania, Turcja, Nepal, Jemen, Algieria,
Tajlandia, Egipt, Somalia, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, RPA, Malezja, Wietnam, Indie, Chile, Izrael,
Pakistan, Bangladesz, Arabia Saudyjska i inne.
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Produkty firmy są
dostarczane drogą
morską, drogową i
kolejową na całym
świecie na terenie
Wspólnoty Niepodległych
Państw i na warunkach
darmowych.

Partnerami firmy są wiodące
przedsiębiorstwa rolne w Rosji:
Miratorg Agribusiness Holding,
Belgrankorm-holding, Sucden
Group, Agricultural Holding
Kanevskoy

W 2020 roku firma po raz
pierwszy została uczestnikiem
największej międzynarodowej
wystawy Gulfood w ramach
zbiorowej ekspozycji Made in
Russia w Dubaju (ZEA).

Kierunek eksportu firmy został otwarty w 2015 r. i obecnie
ma stałych klientów z ponad 20 krajów.
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AgroChemInvest aktywnie współpracuje z takimi dużymi organizacjami
jak Sberbank i Raiffeisenbank, które świadczą usługi finansowe dla
procesów produkcyjnych. Ponadto, naszymi stałymi partnerami są
wiodące przedsiębiorstwa rolne w Rosji: Miratorg Agribusiness
Holding, Belgrankorm-holding, Sucden Group, Agricultural Holding
Kanevskoy.

Obróbka leśna

Ponadto, od 2015 roku firma

Produkty końcowe - tarcica (deski,

aktywnie rozwija również swoją

pręty), palety, pelety i brykiety

działalność w zakresie

opałowe RUF - wykonane są z

przetwórstwa drewna. Obecnie w ekologicznie czystych materiałów:
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obwodzie smoleńskim został

drzew iglastych i liściastych.
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kompleks pełnowymiarowej

palety przechodzą obowiązkowe

obróbki drewna. Specjaliści firmy

etapy obróbki fitosanitarnej, a

opanowali technologię

następnie znakowania IPPC. Takie

wysokowydajnego wyrębu i

działania pozwalają firmie być

produkcji drewna bezodpadowego. stałym dostawcą własnych
Firma posiada własną bazę

towarów dla wiodącego

surowcową, szeroki park maszyn

europejskiego producenta EGGER

do pozyskiwania drewna,

Drevproduct. W przyszłości

nowoczesne linie do obróbki

AgroChimInvest może również

tarcicy i produkcji palet i pelet

ustalać produkcję tych towarów na

opałowych, ogrzewane magazyny. rynku eksportowym.

Plany
Dzisiaj AgroChemInvest planuje dalszy rozwój wszystkich trzech
obszarów firmy, organizację własnych konferencji dla pracowników i
partnerów, udział w różnych działaniach marketingowych. Firma jest
corocznym wystawcą największej wystawy rolniczej YugAgro, a także
uczestnikiem międzynarodowej wystawy przemysłu spożywczego
Gulfood w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
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Kontakty

Rosja, Moskwa, 1, Andriejewskaja Nabierieżnaja

+7 495 225-16-83
info@agrochiminvest.ru
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Projekt Made in Russia jest cyfrową platformą handlową i medialną. Obejmuje ona agencję informacji biznesowej Made in Russia w 12
językach, a także cyfrowy dom handlowy sprzedający i promujący towary i usługi za granicą. Firmy zarejestrowane na platformie otrzymują
prawo do korzystania z logo projektu Made in Russia, dostępu do programu lojalnościowego, usług i udogodnień.

Strona z marką

https://monolith.madeinrussia.ru/pl/catalog/3299

pr@madeinrussia.ru

