Din specialist på grisfoder

Ökad lönsamhet genom
kundunika foderblandningar
för välmående och sunda djur
Ingen gård är den andra lik. Alla grisproducenter har sina unika förutsättningar och det kan vara
svårt att få ut det maximala ur produktionen med standardfoder. Det vet du. Och vi. Därför
erbjuder vi på Fodermix skräddarsydda foderblandningar för din gård och dina djur. Foderblandningar som gör att dina grisar – och därmed din verksamhet – mår bra.

DET LILLA FÖRETAGET MED DET STORA ENGAGEMANGET
Relationen till dig som kund betyder allt. Det handlar om engagemang. Genom att du vet vilka vi är och vi vet vem du är kan du känna dig trygg i att vi har full koll på vad du behöver för
att din verksamhet ska bli så framgångsrik som möjligt med friska grisar som växer maximalt.
Standardfoder är helt enkelt inte tillräckligt – det är därför du ska jobba med en specialist.
Vi har funnits i branschen ända sedan 1993 och finns och arbetar nära dig. Det gör att vi alltid
kan ställa upp när du behöver oss.

RÄTT FODER FÖR DINA GRISAR – NÄR DU BEHÖVER DET
Vi tror inte på idén om att erbjuda ett standardsortiment utan tar istället fram den optimala
fodersammansättningen för just dina djur. Det gör att grisarna mår bättre, är friskare och växer
maximalt. För dig som grisproducent kan det översättas till ökad lönsamhet.

KVALITETSFODER FÖR BÅDE SMÅGRIS, SLAKTSVIN OCH SUGGOR
Vi erbjuder foder till både smågris, slaktsvin och suggor och produkterna kan delas in i tre kategorier:
premixer, koncentrat och färdigfoder. Du får alltid högsta kvalitet och om du blandar själv erbjuder vi
optimering och analyser av ditt foder så att du kan känna dig trygg i att dina djur alltid får rätt blandning. Samtliga produktkategorier finns till alla djurkategorier: suggor, smågrisar och slaktgrisar.
För att vara så effektiva som möjligt lagerhåller vi inga produkter i fabriken utan all tillverkning är
kundorderstyrd. Det är enkelt för oss att ställa om produktionen för olika produkter och vi kan därigenom erbjuda dig snabba leveranser.
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