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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
на лінію грануляції кормів для тварин та птахів
Щороку фермери України збирають урожай зернових, який не залежить від труднощів,
нав'язаних аграріям поганою погодою, внутрішніми корупційними діями короткозорих політиків,
дій войовничих варварів, які бажають вкрасти, але бажають працювати.
Щороку фермери України стикаються з одними й тими самими завданнями. Посіяти,
виростити, зібрати та продати надлишки зібраного.
Пропонована комерційна пропозиція безпосередньо стосується відходів зернових, які
використовуються як корм для тварин і птахів.
Близькість України, до входження, до складу Європейського Союзу, рано чи пізно,
поставить фермера України перед вибором: продати відходи зернових за безцінь, викинути і тим
самим отримати мінімальний дохід, або отримати гарний прибуток від реалізації кормових
гранул, правильно виготовлених на власних лініях гранулювання, відповідно до світових вимог
та дотримання стандартів ISO, при виготовленні кормових гранул як для конкурентної реалізації
на внутрішньому ринку України, так і за межами України.
Дана комерційна пропозиція, одним із пунктів, передбачає участь нашої команди, на умовах
аутсорсингу (застосування ресурсів, залучених ззовні), на оновленні договірних зобов'язань:
- Вам немає необхідності вивчення технології та техніки процесу виготовлення кормових
гранул, – це зробить наша команда;
- Вам немає необхідності економічного аналізу та підбору ліній грануляції, відповідно до
видів отриманих відходів та перетворення цих відходів у кормові гранули, - це зробить наша
команда;
- Вам немає необхідності підбору, доставки та розміщення лінії у Вашому господарстві, –
це зробить наша команда;
- Вам немає необхідності підбору обслуговуючого персоналу, навчання роботи, планування
робіт, до введення в експлуатацію гранульованої лінії та планування повного циклу роботи лінії
від входу сировини до продажу готової продукції, - це зробить наша команда;
- Більше того, ми вчасно проконтролюємо та обслужимо лінію гранулювання, сплануємо та
проконтролюємо культуру виробництва, реалізуємо оптимальні процеси збуту готової продукції.

Ця комерційна пропозиція, дозволить Вашому
фермерському господарству, виготовити і збути якісний
товар кормових гранул, з мінімальними затратами
фінансових, трудових і часових ресурсів, на
європейському рівні виробництва, як в мінімальних, так і
промислових масштабах.
Наша компанія пропонує лінії для виготовлення
кормових або / і паливних гранул з відходів злакових культур і трав'янистих рослин, керуючись
чинними ДСТУ 8482:2015 «КОРМ ДЛЯ ТВАРИН. БРИКЕТИ ТА ГРАНУЛИ КОРМОВІ», і ДСТУ
8358:2015 «БРИКЕТИ ТА ГРАНУЛИ ПАЛИВНІ З ДЕРЕВИННОІ СИРОВИНИ».

Для повноцінної реалізації нашої комерційної пропозиції, постає питання значних
фінансових витрат.
Наша команда розробила програму поступової реалізації плану виготовлення і збуту
якісного товару кормових гранул, що дозволить Вашому господарству получати дохід з
поступовим нарощуванням власного виробництва.
Окрім того, бистре переобладнання ліній гранулювання на виготовлення з кормових
гранул на паливні гранули і навпаки, без додаткових фінансових витрат на обладнання
(у розрізі технічного обслуговування ліній), дозволить забезпечити надходження прибутку а
протязі всього календарного року.
Так, з однієї тони комбікормових гранул, чистий прибуток становить від 3000 грн. Також, з однієї
тони паливних гранул, чистий прибуток становить від 2000 грн. Ціни наведено, за умови продажу
зі складу виробника.

Тільки від Вас залежить рішення в значному додатковому прибутку від продажу
кормових і паливних гранул, або продажі рослинних відходів посереднику, за безцінь!

Наша комерційна пропозиція для індивідуальних фермерських і
промислових господарств України
Ми розуміємо, що продукція, яка працює для потреб фермера, має бути якісною та недорогою.
Саме тому,
✓ наші інженери: готові розробити,
✓ виробництво: виготовити,
✓ транспортна компанія: доставити,
✓ а майстер-бригада встановити, налагодити та запустити процес виготовлення
кормових і / або паливних гранул, для потреб саме Вашого фермерського господарства, з
навчанням саме ваших фахівців та повним, необхідним супроводом у час всього терміну
експлуатації.

Ми пропонуємо наступні етапи нашої співпраці крок за кроком:
Ціна, EUR*
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Найменування

Витрати, від

Економічний аналіз на основі 7 річного циклу сівозміни
господарства у зонах українського Полісся, Степу та
6500
Лісостепу, з можливістю використання географічних
інформаційних систем.
Підбір і планування розміщення ліній грануляції, з
використанням умов культури виробництва, з економічним
9000
обґрунтуванням і створенням необхідної технічної
документації.
Підготовка офісних, виробничих і складських приміщень, з
можливістю будівництва (проводиться одночасно з
2000
виготовленням виробничих ліній).
Виготовлення виробничих лінії Хварна 25CL.250G.BG
2700
(Хварна 25CL.1000G.BG), за лінію, EXW.
(394300)
Підвищення продуктивності ліній з урахуванням зміни
125000
комплектації обладнання, за 1 тонну
Транспортування до місця розміщення виробничої лінії,
розвантаження обладнання; за домовленістю. За кожні 50
43
км.
Шеф-монтаж, або майстер-монтаж, запуск виробничої лінії,
введення в експлуатацію, тестування; за домовленістю, за
6800
виробничу лінію, включаючи оплату відрядження.
Навчання операторів виробничої лінії; за домовленістю, за
виробничу лінію, за 72 год., включаючи оплату відрядження
2000
(проводиться під час виробництва продукції).
Комплексне технічне обслуговування, за лінію. Щомісячне,
3400
річне. За рік.
Переобладнання ліній гранулювання на виготовлення з
кормових гранул на паливні гранули і навпаки, без
980
додаткових фінансових витрат на обладнання, при потребі.
Планування і організація продажу виготовлення продукції, з
розробкою і введенням маркетингових програм, на аналізі
10
локальних і міжнародних ринків збуту, відсоток від обороту.
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* Попередня оплата, до 80 відсотків від рахунку-фактури (або на основі акту виконаних робіт, для
пункту 11), згідно етапу співпраці. Оплата в гривні, по курсу НБУ.
** Час виконання, днів; враховується, як робочі дні, при п’ятиденній робочій неділі, згідно
Українського законодавства.

Ми надіємся за співробітництво з Вашою територіальною громадою.
Звертайтесь, до наших регіональних комерційних агентів .
З повагою, генеральний менеджер проектів МЕРА, Геннадій Вітязь

