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Прес-реліз 
 

BASF: інноваційні продукти на особливо вигідних 

умовах 

Київ, Україна – 22 листопада 2017 – Напередодні нового сезону 

концерн BASF запропонував аграріям інноваційні препарати для 

захисту полів на вигідних умовах. Акція «За пару товару – вигода 

з гектару!» передбачає, що фермер, купуючи акційні продукти 

ЗЗР BASF у офіційних дистриб’юторів, може отримати 

мотиваційну виплату, яка веде до значної економії на гектар. У 

свою чергу це відкриває більше можливостей для ефективного 

захисту полів та отримання високого урожаю.  

В акції беруть участь інноваційні продукти BASF для ключових 

сільськогосподарських культур: Адексар® СЕ Плюс та 

Осіріс® Стар для зернових, Піктор® та Євро-Лайтнінг® для 

соняшнику, Базагран® та Абакус® для сої. В залежності від 

обраного акційного пакету продуктів економія на гектарі може 

становити в межах 50 грн., 60 грн. та  40 грн. відповідно.  

Так, фермер при купівлі в пакеті 210 л Адексар® СЕ Плюс та 360 л 

Осіріс® Стар отримує ваучер на 15 тис. грн. мотиваційної 

виплати. При купівлі пакету 150 л Піктор® і 360 л Євро-Лайтнінг® - 

17 тис. грн, а придбання 300 л Абакус® і 750 л Базагран® 

передбачає мотиваційну виплату в розмірі 11 тис. грн.  

«BASF завжди пропонує аграріям інноваційні препарати для 

захисту рослин і своєчасні та вичерпні консультації, щоб 

здоровий урожай зростав за різних погодних і кліматичних умов. 

Водночас ми глибоко усвідомлюємо потреби українських аграріїв 

не тільки з точки зору нашої прямої експертизи, але й бачимо 

потребу фінансової підтримки. Ми переконані, що нинішня 
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пропозиція BASF, яка спрямована перш за все на прогресивні 

господарства, здобуде серед них широку прихильність», – 

підкреслив Тіберіу Діма, керівник департаменту агробізнесу 

BASF в Україні, Республіці Молдова та країнах Кавказу. 

Акція стартувала у тісній співпраці з офіційними дистриб’юторами 

BASF, через яких здійснюються всі без виключення продажі 

продуктів компанії BASF в межах даного проекту. Придбавши ЗЗР 

у офіційних дистриб’юторів, аграрій отримує ваучер від 

менеджера BASF і надає його дистриб’ютору, у якого придбав 

пакетні продукти з подальшим отриманням мотиваційної 

виплати. 

«Компанія BASF вперше впроваджує таку ініціативу, яка 

спрямована безпосередньо на кінцевого споживача, адже ми 

високо цінуємо аграріїв і  прагнемо надавати їм різні можливості 

відчувати переваги інноваційних продуктів BASF. Ми завжди 

дотримуємося принципів відкритості у веденні бізнесу і єдиного 

підходу до всіх своїх клієнтів, втілюючи найкращі світові практики 

в Україні. Тож до ініціативи «За пару товару – вигода з гектару!» 

з її вигідними і прозорими умовами та зрозумілою механікою 

можуть долучитися як великі, так і малі господарства, отримуючи 

вагому вигоду для свого бізнесу», – підкреслив Андрій Касьян, 

керівник відділу продажів.  

 
Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний 

успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 

114 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну 

практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш 

продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні 

продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського 

господарства, а також нафта і газ. У 2016 році обсяг продажів концерну склав 

58 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), 

Лондона (BFA) і Цюріха (BAS). З докладнішою інформацією про BASF можна 

ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com. 

Про підрозділ засобів захисту рослин компанії BASF 

http://www.basf.com/
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В умовах стрімкого зростання кількості населення світ все більше залежить від 

того, наскільки ми здатні забезпечити сталий розвиток сільського господарства 

і надійний захист довкілля. З метою задоволення цих потреб Підрозділ засобів 

захисту рослин (Crop Protection) концерну BASF тісно взаємодіє з аграріями, 

фахівцями у сфері сільського господарства, експертами з контролю шкідників 

та іншими галузевими спеціалістами. Спираючись на цю співпрацю, компанія 

BASF здійснює науково-дослідницьку роботу на системній основі, розвиває 

інноваційний портфель продуктів та послуг і разом з командами експертів у 

лабораторіях і на полях допомагає аграріям успішно вести бізнес. У 2016 році 

обсяг продажів Підрозділу засобів захисту рослин (Crop Protection) концерну 

BASF склав 5,6 млрд євро. Докладніша інформація представлена за адресою: 

www.agro.basf.ua. 

Праця аграрія – одна з найважливіших на Землі! 

Кількість населення у світі стрімко збільшується, до 2050 року на Землі житиме 

близько 9 мільярдів людей. Це означає зростання потреб у продуктах 

харчування. Тому на аграріїв покладено велику відповідальність за отримання 

максимальних врожаїв та забезпечення продуктів харчування найвищої якості. 

У співпраці з аграріями BASF cтворює засоби захисту рослин заради 

досягнення спільної мети: зберегти кожну зернину та отримати максимальний 

урожай від землі з турботою про неї, як про безцінний ресурс. 

http://www.agro.basf.ua/

