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Can agri - wyhoduj większy zysk
http://www.canagri.pl

CanAgri istnieje od 2001 roku. W swojej bardzo atrakcyjnej ofercie posiadamy ponad 7000 artykułów, które
stanowią różnego typu akcesoria do hodowli zwierząt. Współpracujemy z wieloma cenionymi dostawcami z
całego świata, między innymi z Conexpol. Chcemy zawsze być jak najbliżej naszych klientów, dlatego mamy
ok. 1300 dystrybutorów na obszarze całego kraju. Lata intensywnej pracy z klientem pozwoliły nam stać się
liderem w segmencie produktów dla zootechniki. Od trzech lat pełnimy rolę oficjalnego dystrybutora
urzędowych kolczyków dla zwierząt. Obecnie zajmujemy się również identyfikacją elektroniczną zwierząt
domowych. Główne działy naszej oferty to: nowości, hodowla bydła, inseminacja, hodowla trzody, hodowla
owiec i kóz, znakowanie i rejestracja zwierząt, zwalczanie insektów oraz pozostałych szkodników, sprzęt i
akcesoria weterynaryjne, ogrodzenia elektryczne. W dziale hodowla bydła można znaleźć takie artykuły, jak:
dekornizatory, poidła, wycielacze a także artykuły do produkcji mleka, na przykład: gumy strzykowe, tace do
testowania, filtry do mleka, środki do dezynfekcji dostępne w podkategorii higiena doju oraz chemia udojowa.
Nabywcy, dla których istotna jest korekcja racic, powinni odwiedzić dział pielęgnacja racic, w którym to
zaprezentowane są tarcze a także noże do korekcji, młotki oraz maty do dezynfekcji. Firma Canagri ma w
ofercie ponadto niezawodne tatuownice, narzędzia, elektryzatory i kolczyki urzędowe. Zapraszamy także do
wizytowania działów: hodowla drobiu, hodowla zwierząt domowych, hodowla królików i zwalczanie gryzoni.
Można nabyć skuteczne pułapki, systemy ultradźwiękowe oraz trutki. Ostatnio rozszerzyliśmy ofertę o
przedmioty dla konia i jeźdźca. Zamówienia przygotowujemy w możliwie krótkim czasie, najczęściej nie
dłuższym jak jedna doba. Jesteśmy chętni do współpracy z nowymi firmami, dlatego zapraszamy wszystkich
posiadaczy sklepów i hurtowników.
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