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Firma ALDO jednym z najlepszych dealerów marki Kubota
Autor: Mariusz Drożdż
Data: 8 czerwca 2019

Firma ALDO od dwudziestu lat dostarcza nowoczesne usługi dla rolnictwa
i pasze dla zwierząt. Zajmuje się też sprzedażą maszyn i świadczy usługi
transportowe. Jubileusz 20-lecia z wielkim rozmachem zorganizowała w sercu
kurpiowskiej puszczy.

fot. Mariusz Drożdż
Andrzej Długołęcki, współwłaściciel firmy ALDO

Jak mówi Andrzej Długołęcki – współwłaściciel ALDO, firma ta rozwija się wspólnie z partnerami. –
Rozumiemy przez to partnerskie podejście do biznesu, do naszych kontrahentów, klientów, do
naszych dostawców i rozwój razem z nimi. Czyli rozwijamy się razem z naszymi prężnymi
partnerami, dostawcami globalnych marek. Jak również chcemy żeby rozwijali się z nami nasi
odbiorcy, nasi klienci.

Maszyny rolnicze, pasze, transport

1/6

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

fot. Mariusz Drożdż
Leszek Długołęcki, współwłaściciel firmy ALDO

– Nasza firma zatrudnia ponad 130 osób. Jesteśmy wiodącym dystrybutorem maszyn rolniczych
w regionie. Pracujemy (…) w 26 powiatach północno-wschodniej Polski – mówi Leszek Długołęcki,
współwłaściciel firmy ALDO. – Nasi (…) doradcy regularnie dostarczają paszę i rozwiązania
żywieniowe dla naszych klientów. Poza tym jedną z naszych ważnych działalności jest transport
międzynarodowy. Mamy flotę ponad 30 pojazdów w transporcie międzynarodowym. Postawiliśmy
na dywersyfikację naszej działalności i staramy się wszystkie te nasze działalności równomiernie
rozwijać.

Duże uznanie ze strony firmy Kubota

fot. Mariusz Drożdż
Waldemar Zaremba, szef działu sprzedaży maszyn komunalnych Kubota, oddział w Polsce
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– Niezwykle prężna firma, bardzo profesjonalnie podchodząca do swojego biznesu – komentuje
Waldemar Zaremba, szef działu sprzedaży maszyn komunalnych Kubota, oddział w Polsce. – No
i jak widać, firma działająca z dużym rozmachem.

fot. Mariusz Drożdż
Andrzej Sosiński, manager ds. marketingu Kubota, oddział w Polsce

Podobnego zdania jest Andrzej Sosiński, manager ds. marketingu Kubota, oddział w Polsce.
– Na pewno jest to partner który bardzo intensywnie z nami współpracuje, który dokłada bardzo
dużych starań aby propagować naszą markę w tym rejonie gdzie prowadzona jest sprzedaż, gdzie
ma swoje oddziały i lokalizacje. Jest to dealer bardzo dynamiczny. Właściciele firmy są ludźmi ze
wspaniałą wizją tego jak powinno działać, jak powinno funkcjonować, jak powinno rozwijać się
nowoczesne przedsiębiorstwo – mówi.

Jeden z najlepszych dealerów

fot. Mariusz Drożdż
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Michał Poźniak, dyr. handlowy maszyn rolniczych Kubota, oddział w Polsce

Firma ALDO jest jednym z najlepszych dealerów firmy Kubota w Polsce.
– Z firmą ALDO współpracujemy od 2012, a mimo wszystko z każdym rokiem ta firma czyniła takie
progresy, że w ubiegłym roku uzyskała trzecie miejsce w sprzedaży ciągników rolniczych marki
Kubota – mówi Michał Poźniak, dyr. handlowy maszyn rolniczych Kubota, oddział w Polsce. – Należy
zaznaczyć, że firma ALDO bardzo dobrze podchodzi do klienta, w taki sposób partnerski.

fot. Mariusz Drożdż
ciągniki Kubota

To o czym dzisiaj mówią po tych 20 latach, to ten ich zrównoważony rozwój i partnerstwo
przyczyniło się do tego, że świetnie sprzedają ciągniki rolnicze jak i maszyny towarzyszące
i świetnie współpracują z rolnikami na innych płaszczyznach. Firma ALDO na rynku polskim to jest
dealer najwyższej klasy i takich partnerów szukamy – dodaje.
– Firma ALDO należy do czołówki naszych dealerów. Jest to jeden z naszych najważniejszych
i najlepszych, największych partnerów, praktycznie każdego roku znajduje się na podium jeżeli
chodzi o sprzedaż produktów firmy Kubota – mówi Waldemar Zaremba.

Firma ALDO wyspecjalizowała się w maszynach dla producentów
mleka
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fot. Mariusz Drożdż
maszyny Kverneland

– W ofercie mamy przede wszystkim całą gamę maszyn, ciągników rolniczych, do tego maszyny
komunalne, minitraktory, kosiarki. Uzupełniamy to o ofertę Kvernelanda. To są maszyny zielonkowe,
to są maszyny uprawowe. Nasi klienci to głównie producenci mleka – mówi Andrzej Długołęcki,
współwłaściciel firmy ALDO. – W naszym mniemaniu mamy najlepszy produkt jeśli chodzi o ciągnik,
bo ciągniki Kuboty są dedykowane właśnie do gospodarstw mlecznych. To jest najbardziej
dopasowana maszyna (…) do gospodarstw mlecznych.

Huczny jubileusz

fot. Mariusz Drożdż
występ Zenka Martyniuka z zespołem Akcent
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Do Kurpiowskiej Krainy zjechało ponad cztery tysiące gości, aby wspólnie całymi rodzinami spędzić
ten wyjątkowy dzień. Miłym słowom i licznym gratulacjom od klientów firmy, partnerów biznesowych
oraz samorządowców i polityków nie było końca. Nie brakowało muzyki, śpiewu, wspaniałej zabawy,
atrakcji i sportowych rywalizacji. Zwieńczeniem jubileuszu był koncert gwiazdy muzyki disco polo –
Zenka Martyniuka z zespołem Akcent.
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