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Търговия  от сърцевината за 
отглеждане на добитък и свине 
в Германия, с поглед за важното 
и с възможностите на опитния 
партньор: това е основното!

Като динамично растяща фирма 
в международната търговия  за 
развъждане, угояване и клане ние 
изпълняваме всички изисквания 
на нашите клиенти. Ние доставяме 
качествени, първокласни прасенца, 
свине, добитък за развъждане 
и месо с произход от нашето 
месторазположение в Долна 
Саксония. 

Нашата ежедневна работа е 
обусловена от големия респект към 
добитъка, които продаваме и която 
умеем по рождение. 

Нашите бизнес връзки се коренят 
дълбоко в област позната с 
традициите си, в личния контакт 
и безупречност, също така към 

бизнеса спадат усет, сърце и 
интелект.

Съзнато отговорно и сигурно 
предприемачество заедно с 
гъвкавост и мислене насочено 
към бъдещето оформят отдавна 
фирменaта политика на 
Акционерно дружество Haller.
В този смисъл ръководим млад 
непрекъснато нарастващ тим от 
мотивирани работници, които 
както са търсени професионално и 
с опит в бранша така и са отворени 
за иновации при продуктивното 
угояване и отглеждане. Защото 
осъзнавайки корените на нашия 
пазар, работим технически във 
всички области с преднина пред 
конкуренцията.

Международната инфраструктура 
на Haller от качествени 
предприятия-производители и 
развъдници както и партньори 
в пласмента, транспорта и 

здравеопазването гарантира на 
нашите клиенти първокласна 
доставка и надеждност от А до Я.
 
Трайно качество без компромиси, 
гъвкавост бърза доставка от една 
страна – без лоши изненади: всичко 
това е Haller.

Ще Ви се зарадваме!

Качество със сърце 
и интелект



САМО НАЙ-ДОБРИТЕ 
ПРАСЕНЦА ЗА УСПЕШНО 
УГОЯВАНЕ



Дали прасенце, угоени свинe 
за клане или свиня-майка за 
развъждане: При нас Вие сте 
на грешния адрес за второ 
избиране.

Haller залага на продължителността. 
Защото само здрави прасенца 
с отлична генетика са добра 
база за икономически успех при 
угояването. Само гаранциите за 
качество чрез редовни кръвни 
проби за състоянието на свинете-
майки спестяват в дългосрочен 
план лошите изненади. И само 
непрекъснатото високо качество 
при доставката на прасенца, свине 
за клане и развъждането на свине-
майки оправдават доверието, което 
имат в нас клиентите. Успехът го 

потвърждава. Високите дневни 
прирасти, добри проценти на 
немазно месо и използването на 
отличен фураж са характеристики 
на хибридите Пиетрен и Дурок в 
нашето предлагане. В областта 
на свинете-майки на пазара 
предоставяме млади свине-майки 
от различни породи.

С нашия партньор мрежов план 
в Германия, Дания и Холандия 
се грижим ежедневно затова да 
се запази високия стандарт на 
качеството на нашите животни. 
Поставяме критерии като се 
започне с внимателната селекция 
по време на товаренето през 
строгото спазване на здравния 
статус на прасенцата до транспорта 
съобразен с животните. 

Като клиенти се възползвате осен 
това от много предложения и 
консултантски услуги. Дали ще е 
консултация за помещението или 
храната, финансиране до колене 
или доставка на свине за клане до 
правилната кланица: ние няма да 
Ви оставим сами с вашите въпроси 
за свинете.



От родината към света: 
Добитък с гаранция за 
продуктивност



Вашите изисквания може да са 
толкова индивидуални: Haller ще ги 
изпълни. Нашите контакти в най-
добрите региони за отглеждане на 
добитък в Германия Ви предлагат 
основното при отглеждането 
на добитък – от продажбата 
до отглеждането и всичко 
междувременно.

Като се започне при телета 
от предпочитаните райони за 
отглеждане на сименталски говеда 
и кафяв добитък, които купуваме 
спокойно в Баден-Вюртемберг и 
Байерн до черно и червено пъстри 
телета за угояване, Rosé телета и 
бикове, които купуваме седмично 
в Източна Германия директно от 
по-големите фирми за млекодаен 
добитък: нашето внимание 
признава само най-доброто 
качество.

Търговията с големи групи 
гарантира успешното развъждане 
на животни за угояване в категории 
на теглото от 50 кг до 110 кг. Повече 
от това: Доставят се с гаранция за 
успех сименталски и кафяв добитък 

както и черно и червено пъстри 
Холщайн-говеда и преживни 
бикове на Haller. 

Първокласният здравен статус 
на продавания от нас добитък 
удостоверяваме от отглеждането 
на кравата-майка. Дали Шароле, 
Лимузин или сименталски добитък: 
всички кръстосани месни породи 
се изследват здравословно 
последователно  и се гарантира 
доставка без Херпесен вирус 1.

Haller доставя безкомпромисно 
продуктивен и едър добитък за 
развъждане от сърцевината за 
отглеждане на добитък в Германия: 
черно и червено пъстри Холщайн- 
крави с млекодайност от 10.000 кг 
както и силен, здрав сименталски и 
кафяв добитък. 
В областта на месните породи 
доставяме първокласни Салерс, 
Блонд д Акитен, Ангус, Обрак, 
Шароле и Лимузин. Както от 
месните така и от млекодайните 
породи получавате от нас телни 
юници  и млекодайни животни.

При пазарния мениджмънт на 
добитък за клане, крави и бикове 
мислим в широки измерения 
– съвсем според желанието на 
клиента ни. Нашите европейски 
контакти позволяват гъвкавост в 
добри и по-малко добри времена. 

Нашият надежден пазарен 
мениджмънт според тегло на 
заклан добитък и живо тегло се 
допълва от бързото плащане 
– също и срещу аванс. Едно 
безспорно предимство за 
тяхната ликвидност. И още един 
аргумент от многото за нашето 
сътрудничество.



Наслада а ла Haller
Месо от производителя



Нашата страст има много лица. 

Което също важи за нашата 
търговия с първокласни говеда 
и свине, продължава също и в 
областта на месото: Haller доставя 
също фундамента за качествени 
продукти без заобикалки, от 
първата до последната четвърт. 
Ние търгуваме строго според 
мотото „от обора на масата”. Нашите 
контакти с производители ни 
дават точен образ за произхода на 
месните продукти и ни позволяват 
качествена селекция за нашите 
търговски отношения.

Ние снабдяваме нашите клиенти 
в преработващата промишленост 
с качествено изпитано 
месо и странични продукти 
(сертифицирани по Гаранция 
за качество), индивидуално 
опаковани и разфасовани според 
съответните нужди и желания. 
Чиста работа, непрекъснат контрол 
за салмонела и спазването на най-
високи хигиенни предписания са за 
нас висша заповед както и основа 
за дълготрайни бизнес отношения 
без лоши изненади. Затова 
разчитайте на крехко, немазно  и 
сочно месо с приятен мирис от 
фирмата Haller. 

И това не е последното, защо 
обичаме нашата работа.



Какво правим за вас?
Повече от колкото очаквате!



Без заобикалки: Съществуването 
на пазар, който постоянно е в 
движение, изисква надеждни 
партньори и дълготрайни 
бизнес отношения. Акционерно 
дружество Haller е оптимално 
съсредоточено в този пазар.

Ние се грижим за перфектната 
комбинация от партньорско 
сътрудничество и икономическо 
мислене. Нашата фирмена 
философия е свързването на 
традиционни силни страни и 
иновационен поглед към бъдещето. 
Всички контакти с нашата мрежа 
за пласмент са на едно кликване 
разстояние. Нашите клиенти се 
възползват от дигиталния архив, 
в които съответните документи за 
нашето сътрудничество се показват 
за секунди от товарителницата до 
актуалното за деня извлечение 
на сметката. Без значение къде са 
ангажирани нашите сътрудници: 
те са в реално време свързани с 
централата на Haller. Използването 
на нов софтуер спестява на нашите 
клиенти ценно време и нерви.
Важни краеъгълни камъни 
на нашата фирма са съзнание 
за отговорност и надеждност 
както извън фирмата така и във 

фирмата. Модерен мениджмънт 
и иновационно организиране 
е едното и другото са нашите 
сътрудници. Или по-добре: нашият 
голям капитал. Ние насърчаваме 
самоотговорност и мотивация, 
винаги сме отворени и гледаме 
напред как да се развива нашия 
тим. Затова нашата врата най-
добрите в бранша е винаги 
отворена. Добросъвестната 
структура на нашия международен 
мрежов план ражда все повече 
плодове. Акционерно дружество 
Haller със седалище в центъра на 
световно уважаваната асоциация 
Оснабрюк-Емсланд разполага 
с лица за контакти в Румъния, 
Гърция, Полша, Испания, Италия, 
Чехия, Хърватска, Косово, Сърбия, 
Мароко, Украйна, Русия, Босна и 
Херциговина, Дания, Холандия 
и Беларус. За нашите клиенти 
международното свързване 
означава голямо предимство, 
че в кризисни времена има 
възможности за индивидуален 
пазарен мениджмънт – без 
установени ограничения за 
регионални пазари. В същността 
на бизнеса никой не успява така 
бързо. Търговията с жив добитък 
и свине за развъждане, угояване 

и клане е много повече от 
икономически процес. Търговията 
изисква страст и респект, две добри 
качества, които са невъзможни и 
утопични без истинско постоянство 
и едно и също качество. Ние се 
отдаваме на тези добродетели от 
години. Успехът на нашите клиенти 
го потвърждава.
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