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SEED YOUR SUCCESS – ZASIEJ ZIARNO SWOJEGO SUKCESU
Rolnictwo to jedna z najważniejszych i najbardziej innowacyjnych sfer działalności gospodarczej we współczesnym świecie.
W działalności tej wiedza techniczna dotycząca technologii siewu, uprawy i zbioru plonów, korzystania z nowoczesnych
maszyn łączy się z zaangażowaniem w ochronę zasobów naturalnych dla poszczgólnych pokoleń. Zdajemy sobie sprawę
z wyzwania i we wszystkich naszych działaniach staramy się zrozumieć potrzeby rolników. Cenimy sobie współpracę
z naszymi klientami i pragniemy nawiązać z nimi długoterminową relację biznesową. To daje nam motywację do poszukiwania
rozwiązań dla stojących przed naszymi klientami wyzwań. Odkrywamy nowe możliwości wspierania Państwa zamierzeń
zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Będziemy odnosić sukcesy tylko jeśli nasi klienci będą odnosić sukcesy.
PARTNERSTWO
Współpraca i otwarcie na potrzeby klientów sprawia, że jesteśmy w stanie tworzyć dla nich korzystne rozwiązania. Jedynie
obserwując Państwa codzienną pracę w gospodarstwie i na polu, możemy zrozumieć Państwa potrzeby i wychodzić im na
przeciw zarówno dziś, jak i w przyszłości. Podejmujemy wszelkie starania, aby oferować Państwu najlepsze rozwiązania
w możliwie najkrótszym czasie. Punktem wyjścia dla naszych relacji jest dialog. Prosimy o bezpośrednie informowanie nas
o swoich potrzebach i pomysłach!
INNOWACJE
Aby wspierać Państwa sukces dostarczamy innowacyjne technologie. Z jednej strony są to duże inwestycje finansowe
przeznaczane na różnorodne badania m.in. hodowlane, z drugiej strony nasi pracownicy z pełnym zaangażowaniem podejmują
szeroko zakrojone działania w doświadczalnictwie i testowaniu technologii, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną
dla Państwa.
OSIĄGNIĘCIA
Chcemy być dla naszych klientów wiarygodnym partnerem, a Państwa lojalność będzie dla nas najlepszą nagrodą. Oznacza to
zadowolenie z jakości naszych nasion oraz satysfakcję z naszych usług. Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości
nasion i oferowanie wiedzy agronomicznej i usług, których potrzebują nasi klienci. Połączmy siły, aby osiągnąć sukces!

Wszelkie informacje przekazywane ustnie lub na piśmie przez Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli, w tym dane z niniejszej tabeli, są podawane w dobrej wierze, ale nie
stanowią oświadczenia ani gwarancji Monsanto odnośnie do wydajności lub przydatności produktów, gdyż zależą one od lokalnych warunków klimatycznych i innych czynników.
Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.
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