Közel 500 gazdálkodó kiszolgálása
OMV dízelüzemanyaggal
RWA Magyarország Kft., Ikrény
A vállalat bemutatása
Az RWA Magyarország Kft. a magyar mezőgazdaság kis-, közép- és nagy termelőit, illetve vállalkozásait szolgálja ki az agráriparhoz kapcsolódó termékekkel. A hazai vetőmag piacon a legnagyobb saját
tulajdonú fajta-szortimenttel rendelkező integrátor: összesen 16 növényfaj több mint 80 fajtájával, és
több mint 4 ezer hektár szaporító terület integrációjával.
A kihívás
Az RWA Magyarország Kft. olyan teljes körű szolgáltató az
agráriumban, aki az integrátori hálózatához tartozó gazdálkodóknak vetőmag-, növényvédő szer-, műtrágya- és terményértékesítésen kívül gázolajat is biztosít. Ennek érdekében olyan
megbízható partner megtalálása volt a cél, mely kiváló minőségű terméket kínál zökkenőmentes kiszolgálás mellett. Az OMV
dízelüzemanyag szolgáltatásai tökéletesen megfelelnek ennek.

A megoldás
Biztos ellátás
Az OMV ausztriai finomítójának és a regionálisan kiterjedt tárolókapacitásának köszönhetően rövid szállítási
határidőket tud vállalni, és biztosítja, hogy a megrendelt termék állandóan rendelkezésre álljon. A hatékony
együttműködésnek köszönhetően az RWA által összegyűjtött egyedi megrendelések logisztikai optimalizálásával lehetőség van 48 órán belül országszerte több száz
ügyfél hatékony és közvetlen telephelyi kiszolgálására az
OMV részéről.

Partnerünk véleménye
“Örülünk, hogy az OMV-vel sikerült egy
olyan partneri kapcsolatot kialakítanunk,
amely által teljes körű szolgáltatást
tudunk nyújtani a gázolajat is felhasználó
partnereinknek.”
Szijártó Bálint – ügyvezető, RWA Magyarország Kft.

Értéket alkotunk
Az RWA Magyarország Kft. az OMV-vel közösen egyedülálló
megoldást kínál az agrárpiac szereplőinek. A két osztrák gyökerű cég közös munkájában nemcsak az anyavállalatok nemzetisége azonos, hanem a rájuk hagyományosan jellemző
precíz, pontos munkamorál és a kiváló szakemberek jelenléte. Ezáltal az RWA Magyarország Kft. a termelők számára
gazdálkodásukhoz szükséges valamennyi input anyagot
biztosítja, kiváló minőségben és rugalmas feltételekkel.

Könnyű üzletmenet
Egyszerű, partnerközpontú és integrált megoldásainkkal
bármikor gyorsan és hatékonyan hozzáférhet OMV dízelüzemanyag szükségleteihez.

Iparági szakemberek
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Jól ismerjük ügyfeleinket, az iparágat, az üzletágat. Az
integrált üzleti modellnek köszönhetően ügyfeleink
mindazon tudás, tapasztalat és előny összeségét élvezhetik, amelyet a két cég közösen képvisel az olajiparban
és a mezőgazdaságban. Hosszú távú kapcsolatok kiépítésére törekszünk, együttműködésünk minden lépésében
számíthatnak szakmai támogatásunkra.
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Energia egy jobb élethez.

