«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» ВІДКРИЛА 9 ФІЛІЮ В
УКРАЇНІ ТА ВІДСВЯТКУВАЛА 24 РІЧНИЦЮ КОМПАНІЇ

3

лютого, попри складні погодні умови, більше півсотні сільгоспвиробників завітали до Житомира,
на проспект Миру 52, де ВФК, святкуючи 24-ту річницю присутності на ринку, відкривала нову філію.
«Сьогодні ми святкуємо 24-ий день народження, – підкреслює, звертаючись до присутніх аграріїв генеральний
директор ВФК Олександр Спященко. – Це багато в український умовах, але в світі є чимало компаній, які представлені на ринку сто й більше років. Сподіваюся, що ми станемо саме такими: будемо тривалий час присутніми на ринку,
будемо довго розвиватись, довго лишатимемося корисними. Ми прагнемо цього. Від сьогодні ми будемо ближче до
наших клієнтів у Житомирській області. Це дасть можливість бути більш конкурентними, гнучкими й корисними.
Ми постійно й наполегливо працюємо над тим, щоб кожного року ставати все кращими для наших клієнтів, яким пропонуємо наші знання, уміння й можливості».
Черговим підтвердженням цих слів є новостворений
центр – 9-та регіональна філія ВФК. «У цей дилерський
центр були зроблені всі необхідні інвестиції, наразі тут є
все, що потрібно для якісної роботи», – наголошує менеджер із розвитку дистриб’юції корпорації AGCO Григорій
Аврам. У цьому відвідувачі пересвідчились під час заходу,
оцінивши нові потужності ВФК: будівлю для офісного персоналу, де укладатимуться угоди на придбання й обслуговування техніки; оснащену всім необхідним обладнанням
та інструментом сервісну майстерню площею 144 м2, у якій
кваліфіковані спеціалісти проводитимуть ремонт тракторів і
комбайнів будь-якої складності, а також склад із оптимальним для потреб регіону асортиментом запасних частин і
мастильних матеріалів.
Важливо, що з цього року ВФК дещо змінює свій асортимент запасних частин. «ВФК була, є і буде однією з компаній-лідерів на ринку України за реалізацією оригінальних запасних частин, але, на прохання наших численних
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клієнтів, ми починаємо трохи змінювати цей бізнес, – зауважує заступник генерального директора ВФК із питань
післяпродажного обслуговування Валерій Васильович
Дудар. – З цього року в нашому асортименті ми збільшуємо частку неоригінальних, але дуже якісних запасних частин від провідних європейських виробників для післягарантійного обслуговування техніки. Ми пропонуємо низку
нових унікальних за якістю й ціною продуктів, яких немає
жодна інша компанія. Тож, працюйте з ВФК і ви будете
успішними на українському ринку!»
Стати успішним допоможе й широкий асортимент техніки від доброго партнера ВФК – корпорації AGCO. «Продукти
AGCO – це сучасні й ефективні рішення, які дають можливість зменшити витрати й збільшити прибутковість ваших
господарств», – наголошує Олександр Спященко.
ВФК, крім іншого, пропонує широку низку тракторів
Massey Ferguson. «Сьогодні в світі працює близько 5,2
млн. тракторів Massey Ferguson – це найкраще підтвердження їхніх конкурентних можливостей, – зазначає начальник відділу AGCO Юрій Петренко. – У нас представлена вся лінійка цих машин потужністю від 40 к. с. до 370
к .с. Зокрема, ми пропонуємо серію садових тракторів MF
3600 (76-115 к. с.), універсальні MF 5600 (100-130 к. с.),
на які можна встановити фронтальні навантажувачі, MF
7700 (150-260 к. с.), ціни яких цього року будуть особливо привабливими, і звичайно, серія MF 8700 (до 370 к.
с.). Ці трактори витрачають лише 200 г пального на кВт/
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На початку лютого «Волинська Фондова Компанія» (ВФК) стала ближчою до своїх клієнтів, відкривши в
м. Житомир новий дистриб’юторський центр корпорації AGCO, що покликаний забезпечити аграріїв регіону інноваційною технікою, якісними запчастинами та оперативним сервісним супроводом.

КОМЕНТАР
Валерій Осіпчук, директор ПОСП «Перемога»
(Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.)
Від відкриття цього дистриб’юторського центру ВФК наше господарство виграє, бо раніше доводилось замовляли
запчастини з Луцька, а тепер представництво компанії набагато ближче до нас. З ВФК співпрацюємо дуже давно, років 17-18: купували трактори, плуги, косарки.

Валерій Осіпчук
Анатолій Менюк, заступник директора ПОСП «Великояблунецьке» (Ємільчинський р-н, Житомирська обл.)
Сьогодні ми приїхали оцінити новий дистриб’юторський
центр ВФК, а заразом подивитися на нову техніку, вибрати
з пропонованого асортименту те, що нам потрібно. Нас цікавлять розкидач і навантажувач мінеральних добрив.
Потужності центру непогані – нормальний склад запасних
частин, добрий сервіс. Будемо з ними працювати.

«Волинська фондова компанія»

С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
43006, м. Луцьк, вул.Вахтангова,16
Безкоштовні телефонні лінії:
0800 21-11-99 (Продаж техніки)
0800 21-11-88 (Продаж запчастин)
0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)
* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у
межах України безкоштовні
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год., що на 15-20% менше, ніж у конкурентів. Більше того, вони оснащені безступеневою трансмісією Dyna VT,
що не має передач і забезпечує безперервний потік потужності на швидкості в межах 0-27 км/год. на польових
і до 55 км/год. на транспортних операціях». З флагманом
серії – MF 8737 – відвідувачі докладніше ознайомились
на демонстраційному майданчику, а, крім того, оцінили
й трактор Challenger MT 585D (150-255 к. с.), телескопічний навантажувач MF 9407 із стрілою 7 м та вантажопідйомністю 3,5 т, сівалки точного висіву для просапних
культур Challenger 9100, косарки Fella та клавішний комбайн MF 7370 Beta, який «Минулого року за результатами трьох демонстрацій показав найменший відсоток
втраченого зерна після проходу комбайна – 0,2-0,4%», –
додав Юрій Петренко.
«Сьогодні наша компанія вийшла на інший рівень, – наголосив начальник відділу збуту та сервісного обслуговування ВФК в Житомирі Руслан Потапенко. – Ми забезпечуємо наших клієнтів надійним сервісом, оперативним обслуговуванням, якісними запчастинами, відмінною технікою й
привабливими цінами та фінансовими можливостями. Ми
стали ще ближчими до наших клієнтів – і можемо в будьякий момент забезпечити їх усім необхідним».
Після цих слів Олександр Спященко, Руслан Потапенко
та Григорій Аврам перерізали червону стрічку – новий
дистриб’юторський центр ВФК урочисто відкрито.
Здається, відкриття такого центру – великий крок, – каже маркетинг-директор AGCO в Україні та Східній Європі
Антон Костирко. – Але, гадаю, що для 24-річної, молодої й
енергійної компанії – це маленький крок, адже перед цією
компанією широкий простір для подальшого розвитку.
Одним із головних надбань ВФК за 24 роки є її працівники,
які працюють у ній і 10, і 12, і більше років, – що свідчить про
її стабільність. Я бажаю ВФК подальшого розвитку, ще
більшої стабільності, а ще надійних прибутків. З Днем народження!».

