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Service-ul
este
argumentul
nostru forte
Cristian Danescu, Director General Mewi a fost ca-
racterizat de catre un prieten $i partener al domniei
sale prin asocierea cu mediul de lucru, spunand ca
dad lucreaza cu nemtii atat de mult, s-a transformat
fntr-unul de-allor. Asocierea este mai degraba ma-
gulitoare, de aceea am $i reprodus-o, pentru ca sub-
scriu. Un om mai degraba al faptei, decat al vorbei,
pe care 0 roste$te cu multa conciziune $i modestie,
ca orice IIneamt" ce se respecta.

Anul2013 a fost pentru Mewi unul aniversar. Compania
furnizoare de tehnica agricola a ajuns la "maturitate de-
plina", a;;a cum Ie place reprezentantilor ei sa zica "A fost
pentru noi un an plin de initieri, am inaugurat anul acesta
trei sedii noi, cel de la Craiova, de la Constanta ;;i de la Tu-
reni din Cluj ;;i am finalizat constructia de la Valea lui Mihai,
unde va fi sediul care ne va reprezenta pe zona de nord-
vest a tarii - speram ca In martie sa ;;i inauguram - dar cel
mai important este ca am Implinit 18 ani de existenta, am
ajuns la maturitate." Evenimentul prin care s-au marcat
"anii maturitatii" a fost reflectat ;;i de noi atat In emisiunea
Romania Agricola, cat ;;i revista de fata "Pentru ca anul
acesta a fost deosebit, am chemat alaturi de noi foarte
multi fermieri, peste 400, Impreuna cu furnizorii no;;tri cei
mai importanti, Fendt, Valtra, Chalenger ;;i Horsch ;;i desi-
gur multi copii ;;i consateni din Orti;;oara

Piese de schimb de
2.500.000 de euro
Anul 2013 a fost caracterizat foarte simplu ;;i concis:
"Cred ca pentru noi cel mai important lucru este ca, daca
In 2010 aveam 35 de angajati, la ora actuala am depa;;it
suta, este un an cu 0 cre;;tere remarcabila, cre;;tere care
se mentine ;;i din anii trecuti, 0 alta mare realizare a fost ;;i
vanzarea celor 33 de tractoare In insula Mare a Brailei."
Domnul Danescu ne-a marturisit ca povestea cu Insula
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Mare este putin mai veche: ..Afost un obiectiv, un target pentru noi de mai
mult timp, dar probabil ca nu am fost pregatiti ;;i nici momentul sa intram
acum 2 ani la ei In insula ;;i sa Ie oferim utilaje. in momentulln care am des·
chis punctul de lucru de la Drajna ;;i atelierul de la Braila s-au c1arificattre-
burile. Am fost pregatiti pentru a oferi un service de calitate ;;i livrari de pie-
se tot la fel de rapid, sigur ;;i de calitate." De fapt, service-ul este argumentul
forte pentru Mewi, ;;i nu unul de conjunctura, ci unul con;;tient. "pe asta se
pune baza la ora actuala. 0 vanzare trebuie sustinuta de un service de calita·
te, iar noi, cei de la Mewi ;;tim lucrul acesta Avem destula experienta, amin-
vatat In cei 18 ani ca nu este suficient sa vinzi un utilaj, trebuie sa Ii faci ;;iun
service de calitate, daca vrei sa intri la un asemenea client, cel mai mare cli-
ent din Romania, trebuie sa sustii vanzarea cu un service de calitate. La ora
actuala avem un stoc de piese de schimb de 2.500.000 de euro, care este
distribuit In mai multe locatii ale firmei Mewi."
2014 va beneficia de cadenta pe care ;;i-au stabilit-o Impreuna cu partenerii
producatori de a face demonstratii In camp, din doi In doi ani, a;;a cum este
;;i targul Agritechnica. "Organizam la mijlocul verii lui 20141n 5locatii,lncil. nu
am stabilit exact unde, dar sa cuprindem toata tara, vor participa Fendt cu
toata gama de utilaje, Valtra cu toata gama, Chalanger ;;i firma Horsch."

Am oferit ~i finanlari proprii
Dat fiind situatia economica de la noi, e de presupus ca odata ce pui mana
pe un utilaj, pe care ai mai dat ;;i toti banii, sa II folo_se;;tila maximum. E de
presupus, dar poti sa fii sigur? Am profitat de ocazie ;;i am Intrebat pe cine-
va avizat, directorul general de la Mewi. "Le exploateaza la maxim, daca In
Germania un fermier face doua, trei sute de ore de functionare cu un trac-
tor pe an, In Romania avem fermieri care fac 3000 de ore de functionare pe
an, Ie folosesc la capacitate maxima." Crede ca pe viitor s-ar putea sa existe
o piata second hand pentru utilaje care au lucrat In Romania ;;i, de;;i nu este
u;;or, zice ca ei au ni;;te idei ;;i se gandesc la ni;;te solutii de viitor.
Se pare ca daca nu reu;;e;;ti sa iti ajuti c1ientulln procesul de finantare, nu
prea poti sa te mentii pe piata "Am oferit ;;i finantari proprii, indiferent cil. ele
au fost externe de la firma noastra Heinrich Schroder Landmaschinen sau
prin firma Mewi, dar am Inceput 0 colaborare foarte buna cu IFN-urile, din
pacate, trebuie sa gaseasca solutii pentru finantarea utilajelor pe fonduri, iar
acele solutii Inseamna diferite cooperari cu banci, ducand la cre;;terea do-
banzilor, iar acesta este minusul cel mai mare la ora actuala IFN-urile au oa-
meni specializati care fac acela;;i lucru In Germania ;;i celelalte tii.ri.Inteleg
sistemul ;;i este mult mai simplu decat sa aiba 0 relatie cu un sistem bancar
unde nu au oameni potriviti sa implementeze aceste lucruri."


