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Zdobywca tytułu najlepszego piłkarza UEFA inwestuje w rolnictwo. Czy
oznacza to, że dla rolnictwa zaczynają się „złote lata”? Czy Robert
Lewandowski i Bio-Lider, nowi gracze na rynku biotechnologii, spowodują
wzrost zainteresowania polskim rolnictwem?
W obecnej, kiepskiej sytuacji rolników, każde zainteresowanie branżą rolniczą może uruchomić tak
bardzo oczekiwane zmiany. Możliwe, że jest to pierwszy, spektakularny krok uruchamiający lawinę
inwestycji w rolnictwo borykające się z nieustającymi problemami.

Robert Lewandowski i Bio-Lider, to szansa na sukces
Bio-Lider jest nową spółką w branży biotechnologicznej ściśle współpracującą z firmą Bio-Gen.
Prezes spółki Patryk Szwonder informuje, że: pod szyldem marki Bio-Lider rozpoczynamy
dystrybucję produktów dotychczas dostępnych w Bio-Gen. W przyszłości natomiast chcemy
rozwinąć ofertę. Symbioza, jaką osiągnęły obie firmy pozwala nam na rozpoczęcie szeregu
zaawansowanych badań i testów (…). Biotechnologia nie jest pojęciem nowym w na polskim rynku
rolniczym. Faktem jest natomiast, że firmowanie jej przez znanego piłkarza może bardziej
rozpowszechnić ją w krajowym rolnictwie. O biotechnologii przeczytacie również w materiałach
publikowanych wcześniej na stronach Agrofaktu.

Bio-Gen
Trzydziestoletnia historia firmy rozpoczęła się w Opolu. Pierwszymi preparatami były probiotyki dla
zwierząt hodowlanych. Dziś produkty firmy Bio-Gen sprzedawane są w ponad 30 krajach, na
czterech kontynentach. W ofercie firmy znajdują się 43 produkty przeznaczone dla rolnictwa,
sadownictwa, hodowli zwierząt oraz rekultywacji zbiorników wodnych. Jest nadzieja, że Robert
Lewandowski i Bio-Lider przyczynią się do jeszcze większego zainteresowania biorolnictwem.

Europejski Zielony Ład
Plan Komisji Europejskiej zakłada działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Co ważniejsze,
inicjatorzy Zielonego Ładu uważają, że można to osiągnąć poprzez realizację wyzwań związanych
z klimatem i środowiskiem. Poza tym twierdzą, że należy zadbać o to, by transformacja była
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sprawiedliwa i sprzyjała społeczeństwu. Bez wątpienia Bio-Gen oraz Robert Lewandowski i BioLider, nowopowstała spółka, swoimi działaniami wpisują się w ten europejski trend.

Robert Lewandowski i Bio-Lider
Projekt, którego stałem się częścią, wiedzę i doświadczenie wspiera technologią, know-how oraz
profesjonalnym zapleczem badawczym. Jestem przekonany o sukcesie marki, bo każdy z jej filarów
składa się z najwyższej klasy ekspertów i specjalistów – zaznacza Robert Lewandowski
posiadający 1/3 udziałów w firmie Bio-Lider. Tak czy inaczej najnowsza inicjatywa Roberta
Lewandowskiego stwarza nadzieję, że jego śladem pójdą inni gracze rynkowi.
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