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Po dvojročnej odmlke, spôsobe-
nej koronou, sme sa opäť stretli 
na celodennom odbornom, zážit-
kovom a kulinárskom programe, 
na Dni otvorených dverí FARM-
SHOW 2021 na hospodárskom 
dvore AT ABOV v Rozhanovciach 
(9. 9. 2021) a Rišňovciach, v 
servisnom stredisku spoločnosti 
AGROTRADE GROUP (14. 9. 2021).

Prezentácie, ukážky a praktické rady, 
ako najefektívnejšie využiť stroje 
z portfólia AT

Počas celého dňa sme pre našich zákazní-
kov pripravili diskusie na 16 odborných tém 
s dôrazom na ich využitie, efektívnosť a prak-
tické rady pri nastavení a používaní strojov 
(traktory Massey Ferguson, nakladače a trak-
tory JCB, univerzálne sejačky, presné sejač-
ky a stroje na prípravu pôdy VÄDERSTAD, 
mulčovače SAUERBURGER, postrekovače 
TECNOMA, stroje na zber krmovín KRONE, 
rozmetadlá RAUCH, návesy KRAMPE a ZA-
SLAW, kŕmne vozy TRIOLIET, plečky a pod-
ryváky HATZENBICHLER, cisterny a rozme-
tadlá organických hnojív SAMSON, stroje 
na zber a stohovanie balíkov ARCUSIN, pre-
kladacie vozy GUSTROWER, nádrže DURA-
PLAS, servisné zmluvy, servis a diagnostika 
strojov, objednávanie ND a mnoho ďalšieho). 
Priamo pred stanom prechádzali jednotlivé 
poľnohospodárske stroje spolu s odborným 
výkladom a na veľkoplošných obrazovkách 
sa premietali detailné časti jednotlivých stro-
jov. Po predstavení si zákazníci mali možnosť 
spolu s obsluhami vyskúšať prácu na špičko-
vej poľnohospodárskej technike z portfólia 
Agrotrade Group Rožňava. Na každej akcii 
bolo predstavených viac ako 100 strojov. Na 
blízkom poli boli k dispozícii kolegovia- ser-
visáci, alebo predvádzací špecialisti. Demo 
kamión KRONE – mobilná kancelária, slúžila 
nielen na občerstvenie, ale aj na konzultácie 
ohľadom objednávania náhradných dielov, 
kde boli simulované a predvedené systémy 
na požiadanie zákazníka. Po prednáškach si 
všetci prítomní aj zasúťažili. Na spestrenie 
programu mali kolegovia pripravené kvízové 
otázky, ktoré preverili pozornosť pozvaných. 
Správne odpovede boli odmenené malým 
darčekom.

Špeciality z FARMFOODS – 
Výnimočné potraviny

Každú hodinu boli počas celého dňa pre 

všetkých pripravené nové a nové gurmán-
ske špeciality, ktoré pripravila reštaurácia 
Tri ruže z Rožňavy a všetky pokrmy po-
chádzali zo siete predajní FARMFOODS – 
Výnimočné potraviny. Zároveň pomedzi 
zákazníkov chodili dievčatá s ochutnávka-
mi pečiva z pekárne Rosenau a mäsových 
a syrových nátierok z produkcie FARMFO-
ODS (GET group a AT DUNAJ).

Sprievodný program
Počas celého dňa sme sa okrem pred-

nášok mali možnosť všetci aj zabaviť 
a zasúťažiť. Počas oboch dní bola mož-
nosť zapojiť sa do JCB súťaže. Pre stroj-
níkov a obsluhy sme pripravili zaujímavú 
súťaž na nakladačoch JCB, kde si mohli 
priamo v jednom momente prakticky po-
rovnať prácu na staršom type naklada-
ča JCB 535.95Agri s novým typom JCB 
536.95Agri. Súťažiaci mali za úlohu prejsť 
dva okruhy na pripravenej trati a oba časy 

sa im spočítali. Vekový rozdiel medzi týmito 
dvomi nakladačmi bol 12 rokov a súťažiaci 
mali možnosť porovnať, kam sa značka za 
tie roky posunula v kvalite. Veľké množstvo 
súťažiacich svedčilo o tom, že o takúto for-
mu prezentácie je u našich zákazníkov veľ-
ký záujem.

Ďakujeme všetkým zákazníkom, že s na-
mi strávili dva nezabudnuteľné dni. Veľmi 
nás teší záujem ľudí, ktorí prišli a chceli sa 
dozvedieť zaujímavé a nové informácie, 
nielen o strojoch, ale aj o zdravých potra-
vinách a víziách Agrotrade Group Rožňava 
do budúcna. Aj vďaka vám, našim zákazní-
kom na východe aj na západe Slovenska 
dopadli obe akcie na jednotku a už dnes 
sa môžeme tešiť na ďalšie veľkolepé akcie, 
ktoré pre Vás Agrotrade Group Rožňava 
pripravuje. Veríme, že už čoskoro sa znovu 
vidíme.
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