VINOHRADNICTVÍ

Radim Košutek, jednatel společnosti Synpro, v diskusi
s Ing. Zdeňkem Bílým, zástupcem firmy Pöttinger, s.r.o.
pro Českou a Slovenskou republiku. Obě firmy v rámci českého
trhu úzce spolupracují

Letos v dubnu oficiálně
zahájila činnost firma
SYNPRO, jejíž jméno je
spojeno s osobou Radima
Košutka. Většina vinařů na
jižní Moravě jej zná
v souvislosti s řízením
úspěšné firmy, zabývající
se prodejem a servisem
vinohradnické, zemědělské
a komunální techniky.
Dvanáctileté zkušenosti
v oboru chce Radim Košutek
uplatnit a valorizovat v nové
progresivní firmě.
Text a foto: Ing. Petr Hynek

Na počátku byly sloupky
Zhruba před dvanácti lety Radim Košutek začínal jako prodejce vinařských potřeb, speciálně pak opěrných konstrukcí
do vinic, jež se v té době v České republice masivně vysazovaly. Brzy se ale stal tváří úspěšné
firmy, jejíž dvě dceřinné pobočky vedl asi deset let. Na zkuše-

nostech, osobních kontaktech,
ale především na ryze profesionálním přístupu staví jako
na pevných základních kamenech jeho vlastní firma SYNPRO. Jejím hlavním posláním
je nabídnout vinohradníkům
i vinařům komplexní vybavení
a služby v oboru. Kvalitní vinohradnické stroje a zařízení
do vinic a sadů (traktory, rosiče, okopávače, kultivátory, sklízeče hroznů atd.), pro výrobce
vína potom kompletní vybavení vinného sklepa (nerezové
nádrže, mlýnky, lisy, vinifikátory, filtry, chladicí zařízení,
plnicí linky a další zařízení).
Dalším sortimentem budou již
zmíněné opěrné konstrukce
do vinic. „Je to svým způsobem
návrat ke kořenům mé bývalé firmy. Opěrné konstrukce
od nás měla například firma
Víno Blatel, Ludvík Maděřič,
Josef Dufek, Tomáš Krist a řada
dalších spokojených zákazníků.
Věřím, že i dnes, kdy se již tolik nesází, se najdou zákazníci
požadující maximální kvalitu
do nového vinohradu,“ je přesvědčen Radim Košutek, jednatel firmy SYNPRO.

přináší profesionalitu
vinařům
Jen kvalitní značky
Záruku kvality by měly zákazníkům poskytnout především
osvědčené a léty prověřené
značky strojů. „Spolupracovat
budeme pouze s renomovanými
výrobci s dlouhodobou tradicí
a profesionálním přístupem. Zde
mohu nabídnout své osobní zkušenosti s prodejem těchto značek
a z pohledu jejich servisování,“
konstatuje Radim Košutek. Samozřejmostí u firmy SYNPRO
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Finance na míru
Z pozice řízení firmy s velkým
obratem má Radim Košutek
dlouholeté solidní vztahy s bankovním sektorem, takže firma
SYNPRO již nyní po jednání
s bankami dokáže nabídnout zákazníkovi prakticky jakýkoliv finanční produkt, jako jsou úvěry,
leasingy a půjčky, a to za solid-

Radim Košutek na snímku s Prof. Ing. Vladimírem Kročkem, CSc.,
proděkanem Mechanizační fakulty Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitře
bude předvedení a vyzkoušení
stroje, o který zákazník projeví
zájem, přímo v jeho vinohradu,
samozřejmě zdarma.

Vinařské potřeby

Synpro dodává kompletní vinařské technologie včetně nerezových
tanků na víno

ky produktů,“ pokračuje Radim
Košutek.

Doplňkovým sortimentem, který
uzavře komplexní nabídku pro
vinaře, je široká škála vinařských
potřeb. „Můj otec provozuje již
řadu let prodejnu vinařských potřeb v Dolních Bojanovicích a je
pochopitelné, že budeme spolupracovat a můžeme vinařům
nabídnout cenově zajímavé balí-

ních podmínek. Samozřejmostí
je i vyřízení dotačních titulů.

Volejte a pište
Sídlo firmy SYNPRO se nachází ve vinařské obci Dolní
Bojanovice s kanceláří v Hodoníně. Volat můžete na mobil 777 044 011 – Radim
Košutek, mailovat lze na kosutek@synpro.cz. Na tento
e-mail lze posílat i strukturovaný životopis v případě vážného zájmu o práci v mladé
progresivní firmě.

VINAŘ SADAŘ

23

