CYNKOMET rozszerza sieć dystrybucji. Zaplecze w
centrum Polski
Wraz ze wzrostem produkcji Cynkomet z Czarnej Białostockiej
sukcesywnie rozwija swoją sieć sprzedaży. Producent
rozpoczął współpracę z wyszkowską firmą Zaplecze Farmera,
która będzie sprzedawać jego maszyny w centralnym regionie
Polski.
W związku z dynamicznym rozwojem i planami wprowadzenia na
rynek wielu kolejnych nowości, Cynkomet podejmuje współpracę z
dystrybutorami maszyn w całym kraju.
- Punkty sprzedaży są miejscem, w którym nasi klienci mogą
zobaczyć na własne oczy maszynę, przyjrzeć się detalom i
zabezpieczeniom, wtedy też najczęściej podejmują decyzję o
zakupie – mówi Mariusz Dąbrowski, prezes Cynkometu. - W całej
Polsce, ale także w innych miejscach Europy, prowadzimy
współpracę z wieloma firmami. W odpowiedzi na potrzeby rolników z
regionu centralnego ostatnio nawiązaliśmy taką współpracę z firmą
Zaplecze Farmera z Wyszkowa, która już sprzedaje nasze maszyny.
Zaplecze Farmera jest dystrybutorem maszyn dla rolnictwa,
ogrodnictwa i sadownictwa, wyłącznie sprawdzonych producentów. I
choć firma stosunkowo krótko działa na rynku (powstała dwa lata
temu), to już cieszy się dużym zainteresowaniem i zaufaniem
rolników.
- Jej atuty to między innymi nowy, duży plac wystawowy, który
zapewnia właściwą prezentację urządzeń, a także fachowa obsługa
i profesjonalne doradztwo w zakresie doboru maszyn rolniczych –
mówi Piotr Sadowski specjalista ds. sprzedaży Cynkometu.– My ze
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swojej strony staramy się dostarczać naszemu dystrybutorowi
solidne i trwałe maszyny, które są w stanie spełnić wysokie
wymagania rolników.
Obecnie wyszkowski dystrybutor Cynkometu oferuje m.in.
najnowsze przyczepy producenta z Czarnej Białostockiej: 12 i 14 –
tonowe przyczepy burtowe tandemowe T-617/5 oraz trzyosiowe
przyczepy do bel T-608/3, również o ładowności 14t. Na placu w
Wyszkowie znajdują się również rozrzutniki o ładownościach od 3,5
do 8 ton.
Cynkomet jest zainteresowany dalszą rozbudową sieci sprzedaży i
współpracą z kolejnymi dystrybutorami maszyn. Jedną z ostatnich
inwestycji producenta w tym zakresie było otwarcie swojego
oddziału logistycznego w Suwałkach. Za jego pośrednictwem firma
prezentuje swoje maszyny rolnicze i przyjmuje zlecenia na usługę
cynkowania elementów metalowych w północno-wschodnim
regionie kraju.

