agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

15 lat PROCAM. Nowoczesne rolnictwo to ludzie, wiedza i
rozwiązania!
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PROCAM Polska świętuje jubileusz 15 lat obecności w polskim rolnictwie.
Założona w 2004 roku firma wyrosła na profesjonalną ogólnopolską sieć,
działającą w obszarach handlu i doradztwa rolniczego.
Dziś PROCAM Polska Sp. z o.o. współpracuje w całym kraju z tysiącami polskich producentów
rolnych. Dla wszystkich jest stabilnym partnerem posiadającym nie tylko nowoczesną sieć placówek
oraz magazynów na terenie całej Polski, ale przede wszystkim wykwalifikowany i fachowy zespół
agrodoradców. Wszystko w trosce o ciągły rozwój polskich gospodarstw rolnych. Sukces nie byłby
jednak możliwy gdyby nie otwartość i zaufanie polskich rolników oraz tworzący firmę ludzie. To
właśnie potrzeby i wyzwania stojące przed gospodarzami napędzają do tworzenia innowacyjnych
rozwiązań.

Nowoczesne rolnictwo to cel PROCAM Polska
Na naszych oczach polskie rolnictwo staje się coraz bardziej nowoczesne. PROCAM Polska
nieustannie wspiera ten rozwój i kreuje oraz angażuje się w inicjatywy mające bezpośredni wpływ na
ten proces. Jest m.in. współzałożycielem oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa
Zrównoważonego ASAP, które ma na celu dbałość o stabilny i odpowiedzialny wzrost rolnictwa oraz
równowagę w środowisku rolniczym. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają pracownicy PROCAM
Polska oraz wybitni specjaliści reprezentujący sektor rolny. Konferencja z okazji 15-lecia firmy została
podzielona na cztery warsztaty tematyczne – wiedza, rozwiązania, ludzie oraz biznes.
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PROCAM Polska świętuje 15-lecie działalności na polskim rynku.
fot. Małgorzata Srebro

Rozwiązania na miarę
Rekordowe wyniki są możliwe tylko wtedy, jeśli właściwie połączymy kluczowe czynniki sukcesu. Dla
PROCAM Polska to ludzie, wiedza oraz rozwiązania. To one tworzą fundamenty pod mądrze
prosperujący biznes rolnika, jaki wspomniana firma ma zaszczyt wspierać. Bogata propozycja
kierowana do gospodarzy przez PROCAM nie zamyka się wyłącznie na profesjonalnych środkach
ochrony roślin, które stanowią kluczową wartość firmy. To również własna marka nawozów Profoska.
Seria ta składa się z uniwersalnych, granulowanych nawozów wieloskładnikowych, przeznaczonych
do stosowania na wszystkich typach gleby. Nawozy Profoska są dedykowane głównie do upraw
rolniczych.
W portfolio firmy występują także własne nawozy dolistne pod marką Proleaf oraz Avalon, mające
zastosowanie w sadownictwie. PROCAM może również pochwalić się sukcesami biznesowymi na
gruncie rozwiązań czynnie wykorzystujących mikroorganizmy, które mają za zadanie udostępnić
roślinom wszystkie składniki zawarte w glebie. Jak podkreślono podczas prezentacji firmy:
mikroorganizmy zwalczają szkodliwe patogeny, insekty – śmietkę kapuścianą, omacnicę
prosowiankę i nicienie. W grupie produktów zwalczających nicienie PROCAM posiada rozwiązania
od DuPont. Oczywiście na tym nie kończy się oferta firmy. Do dyspozycji producentów rolnych
pozostają wyspecjalizowane działy, dostarczające kwalifikowany materiał siewny zbóż, nasiona
rzepaku oraz odmiany kukurydzy.
Ludzie którzy tworzą firmę PROCAM
Punkty PROCAM rozmieszczone są w strategicznych lokalizacjach na terenie całego kraju. –
W 2018 roku naszej firmie udało się dotrzeć do każdego zakątka Polski. – mówił Tomasz Szweda,
dyrektor regionu Żuławy i Powiśle. Dzięki temu przedstawiciele firmy są w stanie bez najmniejszego
problemu dojechać do praktycznie każdego gospodarstwa. – Procam dba o rolników, zapewniając
im dostęp do bardzo szerokiego asortymentu dzięki współpracy z wieloma firmami. Wśród głównych
dostawców znajdują się takie firmy jak – BASF, SDP, Borealis, Adobe, Bio Gen, Limagrain, APC.
Na drugim miejscu uplasowały się Adama, FMC, Barclay oraz Syngenta. – dodał Tomasz Szweda.
PROCAM notuje stały wzrost liczby klientów, w przeciągu 10 lat wzrosła ona 3-krotnie, z czego firma
jest bardzo dumna.
Wiedza i Instytut Praktycznej Agronomii PROCAM
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Firma PROCAM dbając o stałe dostarczanie najświeższych informacji swoim klientom co roku
organizuje konferencje, warsztaty polowe oraz konkursy wiedzy agronomicznej. – Nasze konferencje
odwiedza średnio 1200 gospodarstw o łącznej powierzchni 550 tys. ha. Natomiast warsztaty
polowe niemal 3000, o powierzchni 800 tys. ha. – mówił dr Dariusz Wyczling. Dodatkowo firma
mocno inwestuje w wiedzę swoich pracowników, aby zostać dyplomowanym doradcą PROCAM
należy przepracować 3-5 lat, odbywać szkolenia agronomiczne oraz uzyskać co najmniej 75 %
z egzaminu agronomicznego. Wszystko w trosce o najwyższą jakość wiedzy dostarczanej rolnikom
przez przedstawicieli.
– Dbamy nie tylko o wiedzę przyszłych i obecnych pracowników, ale także rolników. Dlatego jako
pierwsi w Polsce zorganizowaliśmy konkurs wiedzy agronomicznej Procam dla rolników. –
podkreślał dr Dariusz Wyczling. PROCAM także wspiera i współpracuje ze szkołami rolniczymi oraz
uniwersytetami. – Oragnizujemy staże i praktyki pod hasłem „Planuj z nami swoją przyszłość” dla
studentów i uczniów szkół rolniczych. – dodał dr Dariusz Wyczling.
Procam Cup
Procam Cup to wydarzenie, które zostało zorganizowane już po raz trzeci w Kołobrzegu. Turniej
organizowany jest dla dzieci z miast do 20 tys. mieszkańców. – Procam Cup ma na celu
propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Jest on celowo organizowany dla dzieci
z mniejszych miejscowości, aby móc im dać to do czego nie mają dostępu na co dzień. – mówił
Michał Ciszak, prezes PROCAM Polska. Firma udziela się charytatywnie, pomaga także
w wyjazdach na turnieje zagraniczne, wspierając takie dyscypliny jak koszykówka, piłka nożna,
karate kyokusin czy jeździectwo.
Firmie PROCAM Polska gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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