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Gücünü deneyimlerinden alan,
güvenilir bir iş ortağı
Haller AG
Avrupa’nın merkezinde bulunan
Aşağı Saksonya, sığır yetiştiriciliğinde
Almanyanın kalbi ve Avrupanın şah
damarıdır.
Geleneksel değerlerin ve bire bir
insan ilişkilerinin geçerli olduğu bu
bölgede büyük bir bütünlük içinde
3 kuşaktan beri isikrarlı bir şekilde
büyümenin gururunu taşıyoruz.
Pazarımızın geleneksel özelliklerine
saygılı, sorumlu ve güvenilir
girişimcilik, esneklik ve birlikte
ileriye dönük düşünmek daima
Haller AG’nin Kurumsal politikasını
belirlemiştir.
Bu anlayış temelinde yönettiğimiz
firmamızda, genç ve sürekli
büyüyen, istekli, eğitimli ve sektör
deneyimi yüksek damızlık ve besilik
yetiştiriciliği alanında yeniliklere
açık aktif ve dinamik ekibimizin
başarımızda büyük payı vardır.

Bu nedenle, yaptığımız teknik
çalışmalarımızla sektörümüzdeki tüm
alanlarda rakiplerimizden bir adım
öndeyizdir.

birlikte müşterilerimize başından
sonuna kadar büyük bir güvenilirlik
içinde birinci sınıf teslimat garanti
ediyoruz.

Bizim gücümüz sadece üç kuşaktan
beri süren deneyimleremize dayalı
değildir, Gücümüz müşterilerimizin,
çiftçilerimizin ve diğer iş
ortaklarımızın bizimle üç kuşaktan
beri yaptığı iş tercübelerine dayalıdır.

Haller AG olarak, Damızlık ve besi
talebinize, talebizin hazırlanmasından
teslimine kadar işin her aşamasında
büyük bir güvenilirlik içinde cevap
veriyoruz.

Köklü bir geleneğe sahip olan Haller
AG’nin kendisine damızlık ve besi
tedariğinde ulusal ve uluslararası
uzmanlaşmış şirket olarak önemli bir
yer edinmesi tesadüfü değildir.
Yani kısacası bizim ilkemiz
Sizin başarınız bizim başarımızdır,
hedefimiz uzun vaadeli dostça
güvenilir bir iş ortaklığıdır.
Haller AG nin küresel altyapısını
oluşturan kalite kontrol belgesine
sahip yetiştiriciler ve çiftliklerin
yanı sıra dağıtım, nakliye ve
sağlık alanlarında ticari ortaklarımızla

İster hayvan seçimi, ister idari şartları
yerine getirme veya satış sonrası
hizmetimizle, Damızlık ve besi
tedariğinde Haller AG güvenilir iş
ortağınızdır.
Sizlere hertürlü finasman konusunda
da danışmanlık ve yardıma hazırız.
Bizim iş politikamızda, hiçbir tatsız
sürpriz yoktur.
Bütün bunlar Haller AG’yi oluşturan
temel prensiplerdir.
Tüm bu hizmet ve kalite anlayışımız
çerçevesinde sizinle tanışmaktan
memnun oluruz!
Haller AG ile sığırlarınız güvenli bir
şekilde ahırınıza kadar ulaşır.

