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To 2020 είχαμε μεγάλη ανάκαμψη της αγοράς κυρίως λόγω των σχεδίων
βελτίωσης και η αύξηση των πωλήσεων αναμένεται να είναι πάνω από 120%
σε σχέση με το 2019. Η εταιρία μας διαθέτοντας ισχυρές βάσεις, καλή
οργάνωση, έμπειρο προσωπικό, αλλά και το πιο δυναμικό δίκτυο
αντιπροσώπων πανελλαδικά, μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της
αγοράς και να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της.
Στον τομέα των ειδικών ελκυστήρων, οι οποίοι αποτελούν το 70% τη αγοράς,
προωθήσαμε τα κορυφαία μοντέλα της NEW HOLLAND (T4 F/N/V/LP και
TD4F), ενώ στην κατηγορία των ελκυστήρων γενικής χρήσης προωθήσαμε τα
πρωτοπόρα και βραβευμένα τρακτέρ της NEW HOLLAND (T5DC, T6DC) και
CASE IH (Luxxum, Maxxum, Puma).
Παράλληλα αυξήσαμε θεαματικά τις πωλήσεις μας στα συστήματα γεωργίας
ακριβείας και σε όλες τις επώνυμες μάρκες παρελκομένων που
αντιπροσωπεύουμε.
Το 2021 η εταιρία μας θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και μέσω του
έμπειρου και δυναμικού δικτύου συνεργατών που διαθέτει, θα προωθήσει
ολοκληρωμένες λύσεις προς τους πελάτες της, τόσο σε κάθε είδους προϊόνταμηχανήματα, όσο και σε κάθε είδους υπηρεσίες.
Θα προωθήσουμε τα νέα μοντέλα Stage V (Euro 5) τόσο της NEW HOLLAND
όσο και της CASE IH, καθώς επίσης τα νέα μοντέλα θεριζοαλωνιστικών και
σταφυλοσυλλεκτικών μηχανών και των παρελκομένων, συμπεριλαμβάνοντας
και τις νέες συνεργασίες που έχουμε συνάψει με επώνυμες εταιρίες του χώρου.
Επίσης θα δοθεί περισσότερη βαρύτητα στα συστήματα γεωργίας ακριβείας και
πιο συγκεκριμένα στην τεχνολογία ακριβείας μέσω απομακρυσμένης οθόνης,
όπου ο αγρότης θα μπορεί να βλέπει τις θέσεις των μηχανημάτων του, να
συνεργάζεται με τον αντιπρόσωπο για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και
με τον γεωπόνο, ανταλλάσσοντας χρήσιμα δεδομένα.
Η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
Α.Ε.Β.Ε. στους πελάτες της, αποτελούσε πάντα πρωταρχικό στόχο της εταιρίας
και για τον σκοπό αυτό θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό
μας με εξιδεικευμένα στελέχη.
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