Агромеркур – од занатске радионице до успешног извозника
Пре четири деценије брачни пар Јожеф и Маргита
Келемен основали су, у малом војвођанском
месту Ада, металопрерађивачку радњу која је
производила делове за пољопривредне машине.
Радом, трудом и упорношћу оснивача и њихове
деце породична занатска радионица израсла је у
успешну компанију Агромеркур која већ 17
година тржишту нуди комплетне пољопривредне
машине и извози 70 одсто производње у регион, ЕУ и Русију.
“Носећи горке успомене на сиромаштво у детињству, наш отац Јожеф 1977. године
одлучио је да почне приватан бизнис како би деци обезбедио пристојан живот, али и
сигуран посао. Увек нам је говорио да само марљивим радом, истрајношћу и
упорношћу можемо да успемо. Руковођени његовим саветима постављамо себи
доступне циљеве и никада се не предајемо”, почине успешну причу Ержебет Жока
Кираљ, млађа ћерка и менаџерка продаје Агромеркура.
Кроз четири деценије постојања, како истиче, фирма се развијала, расла, суочавала са
изазовима, савладавала препреке и сигурним корацима освајала тржиште.
„Планирамо да освојимо нова извозна тржишта, да се повежемо са још више партнера
из земаља Европске уније, што ће нам омогућити стабилан посао и приходе,
проширење производње и капацитета, као и отварање нових радних места. Надамо се
да ћемо, као и до сада, имати више хиљада пољопривредних газдинства и породица
који ће са задовољством користити наше квалитетне производе као што су
сетвоспремачи, герминатори, подривачи, међуредни култиватори, тањираче и друге
пољомашине“, истакла је Ержебет Жока Кираљ.
Компанија запошљава 30 радника и тренутно извози чак 70 одсто своје производње на
тржишта Мађарске, Хрватске, Македоније, Румуније, Бугарске, Русије.
„Традиционално излажемо на Пољопривредном сајму у Новом Саду, где смо у
протеклих 17 година освојили девет медаља за квалитет наших машина. Од 2015.
године, захваљујући подршци Привредне коморе Србије, учествујемо на престижном
сајму Agritechnika у Хановеру где успешно представљамо производни програм,
успостављамо контакте и договарамо нове послове са партнерима из целог света. То
нам даје могућност да унапредимо и проширимо пословање, производни програм и
запослимо нове људе“, објаснила је Ержебет Жока Кираљ.
Како је истакла, пре две године склопили су више уговора са пословним партнерима из
ЕУ са којима успешно сарађују. Очекује успешан наступ и на овогодишњем сајму у
Хановеру од 12. до 18. новембра и нове пословне аранжмане.

