
pentru personalul nostru. Este o extindere 
necesară impusă de piață, de clienții noștri 
care doresc să ne știe aproape, nu doar să 
le punem un utilaj în curte, ci să fim lângă 
ei pe toată durata utilizării acelui utilaj.”

O firmă care-și 
respectă clienții 
Într-un asemenea moment de sărbătoare 
nu puteau să lipsească oaspeții din Ger-
mania, locul de unde vin principalele pro-
duse pe care le comercializează firma 
timișoreană. „Colaborarea dintre Horsch și 
Mewi a început aproximativ în anul 2000, își 
începe povestea Martin Kramer, Export Sa-
les Manager la firma Horsch . La început, 
Mewi s-a impus pe piață ca vânzător de 
utilaje second-hand, de fiecare dată cum-
părau utilaje și le reparau, pentru că aveau 
un service bine pus la punct. Din anul 2002 
am intensificat relația cu compania Mewi, 
iar în ultimii 7 ani colaborarea noastră s-a 

Un an al 
investițiilor
Amintiri frumoase au de povestit si 
componenții echipei Mewi, amintiri, dar și 
gânduri despre viitor. „Eu sunt de 10 ani în 
firma Mewi, ne spune directorul tehnic Da-
niel Mayer, perioadă în care firma a evolu-
at imens, de la un colectiv de 10 tehnicieni 
câți erau atunci, la aproape 40, câți sun-
tem acum, nemaivorbind de dotarea teh-
nică în care s-au investit sute de mii de 
euro doar pentru personal si școlarizarea 
lor. Am ajuns în etapa în care nu cred că 
mai există vreo problemă pe care să nu o 
putem rezolva. Anul acesta este un an al 
investițiilor în care am deschis 3 sedii noi în 
Craiova, Constanța și Tureni, județul Cluj și 
suntem în plin proces de constructie a încă 
3 sedii noi la Bolintin Vale, județul Giurgiu, 
Drajna, județul Călărași și Valea lui Mihai, 
județul Bihor, unde vor fi ateliere de piese 
de schimb, respectiv birouri complet utilate 

aproape tot parcul de utilaje agricole pe 
care îl am este de la Mewi, o semănătoa-
re și un utilaj de prelucrare a solului Hor-
sch, încă vreo 2 pluguri și alte utilaje mai 
mici. Ce nu am de la Mewi au fost pro-
curate înainte de a-i cunoaște. Îmi place 
să lucrez cu Mewi, pentru că am o bună 
comunicare cu personalul tehnic și admi-
nistrativ, sunt și foarte aproape de mine, 
la 15 km și beneficiez astfel de un ser-
vice prompt și de calitate.”
Pentru Tiberiu Herle este și mai ușor fi-
ind localnic: „Eu am ferma chiar aici în 
Orțișoara și îmi convine foarte mult să 
lucrez cu Mewi, service-ul este la înde-
mână, imediat se rezolvă, pot chiar să fac 
revizia într-o dimineață, iar după-amiază 
să și lucrez.”

O invitație la 
povestit
Locul de unde am cules impresiile rosti-
te mai sus a fost chiar la sediul Mewi, din 
Orțișoara, județul Timiș, acolo unde au 
fost invitați, cu ocazia Zilei Porților Des-
chise, peste 200 de fermieri. După so-
coteala noastră, au fost chiar mai mulți, 
dovedindu-ne astfel cât de apreciate 
și iubite sunt gazdele noastre. Ce fer-
mier și-ar lăsa treburile pentru a sta la 
povești? Pentru că de fapt Mewi la asta 
i-a invitat: la povestit. La început, copiii 
unei școlii din Călacea au pictat un trac-
tor, au fost prezentate 18 utilaje, apoi 

fermierii au dat extemporal (la 18 ani s-ar 
putea spune Bacalaureat) și au câștigat 
premii, iar la urmă s-au lăudat în povești 
prietenești despre cum, cât și de când au 
colaborat cu Mewi.
„Eu fac agricultură de la vârsta de 10 ani, 
spune un tânăr fermier, Cosmin Micu din 
Mănăștur, Vinga, dar am început să cola-
borez cu Mewi din 2008, când am cum-
părat primul tractor Fendt, după care 
am mai luat încă 3 asemenea. De altfel, 

Mewi pune agricultura pe roate de 18 ani. 
Și, așa cum e datina la împlinirea vârstei 
amintite, e momentul să te faci remarcat 
și prin puțin festivism, că prin profesiona-
lism ei au făcut-o deja, după cum o spun 
cei care-i cunosc. „Pentru mine, zice Dimi-
trie Muscă, managerul general al Combi-
natului agroindustrial de la Curtici, Mewi 
este ca un prieten, directorul, Cristian Dă-
nescu îmi este prieten, pentru că este 
un om extraordinar și a creat o firmă ex-
traordinară, priviți cum au umplut țara cu 
mașinile astea. Îmi aduc aminte cu plăce-
re de momentul când căutam sămânța în 
pământul Curticiului, pentru ca să pun la 
încercare semănătoarea Horsch pe care 
venise să mi-o vândă. Și am luat acea se-
mănătoare, după care încă 6 și vreo 20 
de tractoare Fendt. Dar lucrul cel mai im-
portant, care mă apropie de ei și pe care 
nu-l poate contesta nimeni este service-
ul. În orice clipă, zi și noapte pot să fie 
sunați să intervină. Pentru noi, agricultorii 
este foarte important ca în timpul campa-
niei să nu stai și, Doamne ferește, ca ori-
ce fier și tractoarele astea mai au proble-
me și atunci trebuie să intervii rapid, iar 
ei au piese de schimb pe stoc și pot să 
acționeze imediat. Pentru asta, sunt pri-
etenul lor necondiționat, iar Curticiul va 
merge mână în mână cu Mewi.”

ADRIAN NEDELCU

Porțile deschise pentru 
majoratul Mewi 
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dezvoltat foarte mult, vânzările au crescut exponențial 
după fiecare an. Mewi este o firmă care se implică, este 
o firmă care de fiecare dată își respectă obligațiile și noi 
suntem foarte mulțumiți de colaborare pentru că Româ-
nia, faţă de multe alte state, reprezintă un câmp de încer-
care pentru noi, condiţiile de sol sunt destul de grele şi ne 
permit să testăm toate utilajele şi toate inovaţiile pe care 
dorim să le propunem pieței, spunem că odată ce rezistă 
în anumite părţi ale României atunci acel utilaj va putea 
rezista oriunde în lume.
Vreau să evidenţiez faptul că nu luăm ca punct de pleca-
re doar partea economică, este vorba şi de relaţiile inte-
rumane dezvoltate. Horsch s-a orientat către o firmă cu 
aceeaşi gândire, care îşi respectă clienţii. Și când spun că 
legătura dintre Horsch şi Mewi are la bază relaţiile inter-
personale, spun pentru că sunt persoane din conducerea 
Mewi care înţeleg cultura noastră şi cu care ne comple-
tăm reciproc.
Până în 2011 comercializarea produselor în România s-a 
făcut prin intermediul a doi dealeri, din octombrie 2011 
firma Mewi este dealer-ul exclusiv al companiei Horsch 
în România. Exclusivitatea a fost determinată chiar de fir-
ma Mewi, de filialele sale din teritoriu, datorită echipei de 
vânzări şi reţelei de service care s-a dezvoltat pe parcurs, 
aceştia au fost factorii decizionali care ne-au condus în 
alegerea distribuitorului exclusiv.”

Performanța din spatele 
performanței
Am lăsat la urmă ca un fel de concluzie, aprecierile unu-
ia dintre cei mai importanți specialiști din agricultura Ro-
mâniei, artizanul performanțelor din Insula Mare a Brăilei, 
Lucian Buzdugan, cel care a luat decizia de a cumpăra 33 
de tractoare Fendt 939.  „Noi am început activitatea pri-
ma oară în agricultură cu un tractor Fendt, care încă mai 
funcționează și datorită căruia ne-am dat seama că zica-
la conform căreia aceste tractoare sunt numite Merce-
des-urile agriculturii nu este întâmplătoare, iar în momen-
tul în care am trecut la o gamă superioară de putere, de 
la 300 cp la 390 cp. am achiziționat 33 de tractoare Fen-
dt 939, cele mai mari și mai moderne tractoare Fendt la 
ora aceasta, prin firma Mewi.” Motivul pentru care domnul 
Buzdugan a ales firma Mewi este aproape de subînteles. 
„O socotesc ca o companie foarte performantă pentru că 
are în spatele ei cele mai performante brand-uri, când zici 
Horsch, Fendt, Chalanger ești deja cel mai performant 
iar noi cu firmele astea lucrăm. Apreciez foarte mult se-
riozitatea acestor oameni − probabil pentru că lucrează 
cu multe mașini germane au luat de la nemți seriozitatea, 
punctualitatea, respectul, grija, promptitudinea și toate 
acestea le-au transmis colectivului − pentru că în fruntea 
lor se află domnul Dănescu, cel care a reușit să imprime 
exigențele sale, transformate dintr-o dorință într-o reușită 
și sunt sigur că vom lucra cu ei și de acum înainte.” Ce să  
mai spui după astfel de laude doar zicala: „Spune-mi cine 
te lauda ca să-ți spun cine ești ”
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