VINOHRADNICTVÍ

Společnost
otevírá dveře pro vinaře
Firma SYNPRO, zabývající se prodejem a servisem
vinohradnické, zemědělské a komunální techniky pořádá
v pátek 4. listopadu Den otevřených dveří spojený s oficiálním
otevřením svého obchodního a servisního střediska ve Velkých
Bílovicích na Žižkovské ulici. Vedle techniky nebude chybět
ani burčák, víno a dobrá muzika.
Text a foto: Ing. Petr Hynek

Společnost SYNPRO neotevírá
své středisko ve Velkých Bílovicích náhodou. Firma je spojena
s osobou Radima Košutka, který je dlouholetým obchodním
partnerem vinohradníků v této

Bílovicích, což velmi vítám,“
pochvaluje si spolupráci s Radimem Košutkem například
Ludvík Maděřič z Moravského
Žižkova. Jeho vinařská firma
používá traktory SAME Dorado
v agregaci s postřikovači, mulčovači, osečkovací lištou a dalším nářadím.

Servis přímo ve vinici

Ředitel společnosti SYNPRO
Radim Košutek
oblasti a právě na této spolupráci a kvalitních strojích firma
SYNPRO staví. „Pokud jde o vinohradnickou techniku, s Radimem Košutkem spolupracuji
již asi dvanáct let. V podstatě
již od výsadby vinohradů, kdy
nám dodával opěrné konstrukce
a později techniku. Je to člověk,
na kterého je spolehnutí, jak
v otázce termínů, financí, tak
i příkladného servisu. Určitě
budeme spolupracovat nadále
a o to více, že jeho nová firma
Synpro našla sídlo ve Velkých
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Přestože firmy SYNPRO zahájila oficiální činnost teprve
v dubnu, má na svém kontě už
desítky prodaných strojů. „Zájem vinařů předčil naše očekávání. Samozřejmě se každému
zákazníkovi chceme věnovat
individuálně a naplno po celou
dobu životnosti stroje. Víme, že
prodejem stroje obchodní vztah
nekončí, ale naopak teprve začíná,“ konstatuje ředitel firmy
Radim Košutek. Spolupráci
po stránce servisu si pochvalují i zákazníci. Firma totiž neopravuje pouze nově prodané
stroje, ale i starší techniku. „Už
první zkušenosti s firmou Synpro ukázaly, že bude naším seriózním partnerem. Když mám
nějaký problém, technik dojede
zhruba do půlhodiny přímo
do vinohradu a problém odstraní většinou na místě, což nám
ušetří hodně času,“ potvrzuje
Ludvík Maděřič. Větší opravy
se samozřejmě realizují přímo
v servisním středisku, které je
na Žižkovské ulici (při výjezdu

Servisního technika Marka Benadu mnozí vinaři již znají
z Velkých Bílovic na Moravský
Žižkov).

Založeno na kvalitě
Záruku kvality by měly zákazníkům poskytnout především
osvědčené a léty prověřené
značky strojů. „Spolupracujeme
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
je předvedení a vyzkoušení
stroje, o který zákazník projeví
zájem, přímo v jeho vinohradu. Firma SYNPRO kromě vinohradnické techniky nabízí

i komplexní sklepní technologie
pro zpracování hroznů a výrobu
vína, včetně lahvovacích linek.
Vedle viniční techniky se firma
orientuje na zemědělské stroje,
jako jsou například půdozpracující, secí a pícninářské stroje
Pöttinger a dále veškerou komunální techniku. Vše samozřejmě
se zajištěním servisu a financováním 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 solidních podmínek.
Samozřejmostí je i vyřízení dotačních titulů.
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4. listopadu 2011
areál SYNPRO, Žižkovská 1230 Velké Bílovice a penzion Maděřič s. r. o. Moravský Žižkov

PROGRAM:
9.30 Prezentace účastníků
10.00 Slavnostní zahájení a otevření prostor firmy SYNPRO
od 10.30   Prohlídka nabízené techniky v našem areálu
Praktické ukázky vinohradnické linky ve vinici s popisem jednotlivé techniky
Občerstvení a přesun do Moravského Žižkova
Odborné přednášky a prezentace  
Diskuze spojená s koštem vín

PŘEDNÁŠKY:
Doc. Ing. Zemánek Pavel, Ph.D.:
Vinohradnická technika v praxi, mechanické obdělávání příkmenného pásu a meziřadí    
Ing. Michálek Milan:
Technika pro chemickou ochranu révy vinné
JUDr. Leblochová:
Dotace, leasing, PGRLF
Michal Zaťko:  
Opěrná konstrukce
Unicom servis spol. s r.o.: Vinařské technologie
Pro zpříjemnění atmosféry u sklenky dobrého vína Vám bude hrát cimbálová muzika

KONTAKTY:
Radim Košutek: 777 044 011, kosutek@synpro.cz
Kontakt SERVIS: Marek Benada, 733 376 777
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