Teljeskörű szolgáltatási csomagok minden partnerünk részére:
Egyedi szerződések, figyelembe véve a partner igényeit, különösen a következőkre:
• A vevő által megvásárolni kívánt árura (tenyész-, hízlalásra szánt-, vagy
vágóállat) vonatkozó technikai előírások
• Megállapodás a szállítási módról és határidőről
• Fizetési feltételek
• Biztosításra vonatkozó lehetőségek
A szükséges import/export dokumentumok előkészítése és engedélyek beszerzése
• Teljeskörű vámügyintézés
Az élőállatok kiválasztási folyamatának gondos előkészítése
• Megszervezzük a válogatási programot a partner részére az élőállat származási
országába a válogatás céljából
• Az utazás során csapatunk egész végig kíséri a partnert; ügyelünk arra, hogy
ezen rendkívül fontos folyamat minden egyes részlete megfelelően elő legyen
készítve
• A partner igényeinek függvényében két lehetőséget kínálunk ezen folyamat
megszervezésére:
• Export istállókból történő válogatás – többnyire 1-2 napot vesz igénybe az állatok
darabszámától függően. Ebből a célból szakértői csapatunk előszelektálja és
összegyűjti az állatokat a gazdaságokból a központi telepünkre, ahol a partner
válogató küldöttsége minden egyes állatot megvizsgálhat.
• Közvetlenül az állattartó telepekről történő válogatás alapvetően hasonló
folyamat: a válogató küldöttség megvizsgálhat minden egyes állatot a szükséges
tulajdonságokat illetően, de ez a folyamat valamivel időigényesebb, tekintettel a
folyamatos utazásra a különböző állattartó telepek között.
• Mindkét lehetőség esetében, mire a válogatásra sor kerül, teljes listát biztosítunk
partnereink számára azon állatokról, amelyek az előre meghatározott technikai
előírásoknak megfelelnek.
Karantén telepek és export istállók
• Saját karantén telepeinkkel és export istállóinkkal rendkívüli rugalmasságot
biztosítunk partnereink számára a megvásárolni kívánt élőállatok mennyiségét
illetően.
• Valamennyi karantén telep és export istálló az exportáló (és amennyiben
szükséges az importáló) ország állatorvosi hatóságai által szigorúan ellenőrzött.
• Az állatok állategészségügyi előkészítése az exportáló és importáló országok
állategészségügyi hatóságai között meglévő előírásoknak megfelelően történik.
• A partner igényeinek megfelelően, az állategészségügyi előírások által megszabott
előkészítésen túl, további szolgáltatásokat tudunk biztosítani vizsgálatok és
vakcinázások, oltások tekintetében.

Szállítás
• Saját szállítmányozási vállalatunk és állattenyésztő csapatunk biztosítja a
legmagasabb fokú biztonságot, amikor partnerünk gazdaságába szállítjuk az
állatokat.
• Az élőállatok típusának és a szállítási mód függvényében választjuk az útvonalat.
• A szállításról naprakész tájékoztatást nyújtunk partnereink részére.
Értékesítést megelőző és azt követő szolgáltatások
• Nemzetközi vállalatunkon, a FarmSolution-ön keresztül nyújtunk szakértői
tanácsadási szolgáltatást partnereinknek azzal a céllal, hogy fenntarthatóan és
nyereségesen tudjanak működni agrárpiaci tevékenységük során.

