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�ερισσ�τερε� ε�ιλογέ�� μεγαλ�τερη �ιαφάνεια
και ασφάλεια για την αγορά μεταχειρισμένου
αγροτικο� ε�ο�λισμο�

Α

Επιπλέον, οι αγρότες επωφελούνται από τις εξαιρεμβούργο, Μάρτιος 2017. Η E-FARM, που
έχει τη βάση της στο Αμβούργο, ίδρυσε τη
τικά χαμηλές και αξιόπιστες προσφορές μεταφορών. Ο
• Η E-FARM προσφέρει υψηλής
διαδικτυακή πλατφόρμα www.e-farm.com
τεχνικός έλεγχος της E-FARM παράγει μεγαλύτερη διαποιότητας γεωργικά μηχανήματα
για να παρέχει στους αγρότες την πρώτη
φάνεια σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού από
από επίσημους αντιπρόσωπους της
ολοκληρωμένη λύση για την αγορά μετακάθε επιτόπια επίσκεψη. «Μπορώ να εξοικονομήσω
Ευρώπης.
χειρισμένου αγροτικού εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια
εργάσιμες ώρες και έξοδα ταξιδιού», δηλώνει ο Kevin
της δημιουργίας της E-FARM, δόθηκε ιδιαίτερη προO’Sullivan, Ιρλανδός αγρότης και ικανοποιημένος αγο• Ο έλεγχος των 200 σημείων από
σοχή στις ανάγκες των αγροτών. Στην E-FARM δίνουμε
ραστής της E-FARM. «Επιπλέον, η E-FARM μου βρήκε
ουδέτερες εταιρείες τεχνικού ελέγχου
μεγάλη σημασία στον ουδέτερο τεχνικό έλεγχο των
ένα ικανοποιητικό πακέτο μεταφορών».
μεγιστοποιεί τη διαφάνεια και εγγυάται
μηχανημάτων, στη διεθνή ομάδα πωλήσεων που διαΓια να στηρίξει τις πρωτοβουλίες διαφάνειας, κόθέτουμε και στις ελκυστικές τιμές μεταφοράς και αυτό
στους και ασφάλειας, η E-FARM διαθέτει μία διεθνή
την ποιότητα.
το τρίπτυχο αποτελεί την ειδοποιό διαφορά σε σχέση
ομάδα εξυπηρέτησης που υποστηρίζει τους αγοραστές
• Ελκυστικές λύσεις μεταφοράς και
με τις άλλες εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων μησε προσωπικό επίπεδο και δωρεάν.
χρηματοδότησης συμπληρώνουν την
χανημάτων. Η E-FARM προσφέρει στους αγρότες μία
Ο Φάνης Φ. Πότκα είναι υπεύθυνος της E-FARM για
άνευ προηγουμένου διαδικασία για την αγορά μεταχειτην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και, όπως
προσφορά.
ρισμένων μηχανημάτων από όλη την Ευρώπη.
ο ίδιος τονίζει, «η αγορά αγροτικού εξοπλισμού είναι
• Ομάδα εξυπηρέτησης υποστηρίζει σε
Ο ιδρυτής της E-FARM και διευθύνων σύμβουλος
ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για τους αγρότες. Ως εκ
προσωπικό επίπεδο τον αγοραστή, καθ’
Δρ. Νίκολας Λορ γνωρίζει πολύ καλά τα εμπόδια που
τούτου, εμείς αφιερώνουμε χρόνο για κάθε έρευνα που
αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην αγορά μεταχειριοι πελάτες μας ζητούν, αποσαφηνίζουμε την εκάστοτε
όλη τη διαδικασία αγοράς, δωρεάν.
σμένων μηχανημάτων: «Εάν δεν μπορείτε να βρείτε
κατάσταση και, εάν είναι απαραίτητο, το κάνουμε και
το κατάλληλο μηχάνημα στον έμπιστο επίσημο αντιστις δύο γλώσσες με τον πωλητή». Αυτήν τη στιγμή, η
πρόσωπο της περιοχής σας, τότε η κατάσταση γίνεται πολύ περίπλοκη. Κατά πόσο ομάδα μπορεί να μιλήσει μέχρι και 20 γλώσσες για να εξασφαλίσει ότι οι γλωσσικοί
ο πωλητής είναι αξιόπιστος; Ποια είναι η ακριβής κατάσταση του μηχανήματος; φραγμοί δεν είναι ποτέ εμπόδιο με την E-FARM.
Η απόσταση και τα γλωσσικά εμπόδια περιπλέκουν περαιτέρω την αναζήτηση.
Με την ενθουσιώδη συμμετοχή περισσότερων από 35 επίσημων αντιπροσώπων
Ακόμα και αν η αναζήτηση είναι επιτυχής, οι αγοραστές εξακολουθούν να χρειάζο- αγροτικού εξοπλισμού από Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία και Αγγλία,
νται ασφαλή μεταφορά. Όλα αυτά, τελικά, αποθαρρύνουν τους αγρότες από την η E-FARM εισάγει τώρα επίσημα αυτή την πρωτοποριακή νέα υπηρεσία.
αναζήτηση μηχανημάτων πέραν των περιφερειακών και εθνικών τους συνόρων.
Αυτό αποτελεί μεγάλη απώλεια, επειδή οι σημερινοί αγρότες θα μπορούσαν να
επωφεληθούν από τα τεράστια αποθέματα εξοπλισμού στην Ευρώπη και να εξοικονομήσουν αρκετά μεγάλο ποσό χρήματων με αυτήν τη διαδικασία. Εμείς προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη λύση για τους αγρότες με μία βασική κατευθυντήρια
αρχή: περιφερειακά ή E-FARM».
Οι πρωτόγνωρες, για την αγορά, διαφάνεια και ασφάλεια στην προσέγγιση της
E-FARM πηγάζουν από την τυποποιημένη διαδικασία επιθεώρησης του εξοπλισμού.
Όλα τα μηχανήματα υπόκεινται σε έναν έλεγχο ποιότητας, όπου 200 σημεία ελέγχονται δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις επιδόσεις του κινητήρα και του υδραυλικού
συστήματος. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται σε μία λεπτομερή έκθεση επιθεώρησης
που διαθέτει φωτογραφίες, βίντεο, καθώς και ένα αρχείο καταγραφής του ιστορικού
του εξοπλισμού. Οι επιθεωρήσεις, αρχικά, πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους
πωλητές, οι οποίοι είναι όλοι επίσημοι αντιπρόσωποι των κορυφαίων κατασκευαστών
στον κόσμο, όπως John Deere ή Claas. Έτσι, η E-FARM επιτρέπει στους αγοραστές
να κάνουν μια εύκολη επιλογή των μηχανημάτων.
Σε επόμενο βήμα, οι αγρότες μπορούν να ζητήσουν έναν ουδέτερο τεχνικό έλεγχο
για τη λεπτομερή κατάσταση του εξοπλισμού, ο οποίος πραγματοποιείται από καταξιωμένους γερμανικούς και διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης επαγγελματικού
εξοπλισμού, όπως η TÜV NORD και η DEKRA, για μόνο 299 ευρώ. Εάν ο αγοραστής
αποφασίσει, τελικά, να αγοράσει το μηχάνημα, το κόστος της επιθεώρησης επιστρέφεται. Η E-FARM εξασφαλίζει, επίσης, την ομαλή διαδικασία χειρισμού μετά την ολοκλήρωση της αρχικής πώλησης.

Σχετικά με την E-FARM
Η E-FARM ιδρύθηκε το 2015 από τον Δρ. Νίκολας Λορ, στο Αμβούργο. Ο μακροχρόνιος
και πιστός επενδυτής της εταιρείας μας είναι
η οικογένεια Cremer, και αυτή με έδρα το
Αμβούργο. Η οικογενειακή επιχείρηση, Όμιλος-Cremer, ιδρύθηκε το 1946 και διαθέτει
30 εταιρείες (π.χ. το διεθνές εμπόριο με τα
γεωργικά προϊόντα και την παραγωγή ζωοτροφών) σε περισσότερες από 50 τοποθεσίες
σε όλο τον κόσμο.
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