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®
PRZEMYSŁ ROLNICZY | JAKOŚĆ ROKU 2015 dla jednego z największych krajowych
producentów kompleksowych elewatorów zbożowych

Grunt to
dobry pomysł

Rozmowa z Danielem
Januszem, prezesem
zarządu Feerum S.A.
II Pana firma uzyskała certyfikat JAKOŚĆ ROKU® 2015,
gratuluję! Co to dla Państwa
oznacza?
– Od samego początku istnienia
spółki jesteśmy nastawieni na sukces, a otrzymane wyróżnienie dowodzi skuteczności projakościowej polityki firmy i stanowi ukoronowanie
dotychczasowych, wieloletnich wysiłków.
II Certyfikat przyznano
Państwu w kategorii INNOWACJA, za energooszczędną
suszarnię zbożową z odzyskiem ciepła i systemem
odpyleń. Dlaczego wytypowano właśnie ten produkt?
– Branża, w której działamy, rozwija się bardzo prężnie, stawiając
przed producentami coraz większe wymagania. Inwestorzy szukają przede wszystkim produktów

najlepszych jakościowo, zapewniających proekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Nasza suszarnia, zapewniająca odzysk ciepła,
spełnia wszystkie te wymogi. Podczas projektowania skoncentrowaliśmy się na minimalizowaniu emisji pyłów do otoczenia oraz zużycia
energii, zadbaliśmy tez o wysoką precyzję wykonania. W efekcie suszarnia, znacząco wyróżnia się na tle konkurencji.
II Feerum to spółka z kapitałem w pełni polskim,
zrodzona z Pana pomysłu
na zagospodarowanie
„rynkowej luki” tworzonej
przez dominujące, w naszym rolniczym krajobrazie,
mało efektywne elewatory
zbożowe.
– Od zawsze intrygowała mnie
analiza funkcjonowania maszyn
oraz szukanie usprawnień, zwiększanie mocy tych urządzeń. Dzięki mojej pasji, zaangażowaniu oraz
swoistemu instynktowi biznesowemu dziś jesteśmy jednym z wiodących dostawców w swojej dziedzinie. Posiadamy zakład wyposażony
w nowoczesne urządzenia do ob-

róbki blach, spełniający najwyższe
światowe normy techniczne. Prowadzimy również działalność badawczo–rozwojową, w obszarze
przemysłu maszynowego, umożliwiającą tworzenie i natychmiastowe wdrażanie innowacyjnych
technologii.
II Co dokładnie Państwo
oferują swoim klientom?
– Kompleksowe rozwiązania,
czyli wychodzimy od analizy potrzeb danego kontrahenta, składamy mu „szytą na miarę” propozycję rozwiązań technologicznych,
produkujemy wybrane urządzenia, uruchamiamy obiekt i oddajemy go do eksploatacji. Ponadto,
oferujemy szeroki wachlarz usług
posprzedażowych i serwisowych.
II Czym jeszcze zaskoczycie rynek?
– To pozwolę sobie zostawić na
razie dla siebie, jednocześnie zapraszając potencjalnych klientów do
bezpośredniego kontaktu z naszą
firmą, w celu porozmawiania o ich
aktualnych potrzebach.
II Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk
Więcej na: www.feerum.pl
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