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De Heus představuje nový design krmiv Energys hobby
12. února 2018 – De Heus a.s., výrobce krmiv pro hospodářská zvířata, představuje
nový design produktové řady Energys hobby – jedné z nejprodávanějších značek
krmiv určených pro malochovy na území bývalého Československa.

V únoru začala společnost De Heus a.s. zavádět na trh nový design značky Energys hobby.
Změna se týká nového loga i nových obalů. K tomuto kroku vedly společnost zejména tyto
důvody: lepší orientace zákazníků v sortimentu, provázanost s krmivy Energys pro koně,
zastaralý předchozí design a také možnost použití na zahraničních trzích. Cílem je však i nadále
stejné vnímání značky zákazníky, tedy vysoký poměr mezi kvalitou a cenou.
Od roku 2010, kdy se začala krmiva Energys hobby vyrábět, dosáhla tato značka významného
postavení na českém i slovenském trhu. V roce 2017 se jí prodalo téměř 20 000 tun, z čehož
část i na maďarském trhu, kam se vyváží od r. 2016. Sortiment krmiv Energys hobby zahrnuje
výrobky pro veškeré kategorie zvířat v malochovech.

De Heus a.s., výrobce krmiv Energys, je součástí mezinárodní krmivářské skupiny De Heus Animal Nutrition.
Tato, původem nizozemská společnost, byla založena v roce 1911 a v současnosti patří mezi TOP 15 světových
výrobců výživy pro hospodářská zvířata. S pobočkami v 11 zemích světa a s více než 5 000 zaměstnanci se
celosvětově řadí mezi klíčové hráče ve svém oboru. Aktivně se podílí na rozvoji a pokroku zemědělství ve všech
oblastech kde je aktivní.
V České republice má De Heus své sídlo v jihomoravských Marefách u Bučovic. Zde je také továrna s roční
výrobní kapacitou 150 000 tun krmiv. Druhá výrobna situovaná v Běstovicích u Chocně má kapacitu 200 000 tun
a je největší a nejmodernější továrnou svého druhu na území bývalého Československa. Krmiva z obou závodů
jsou určena primárně pro český, slovenský a maďarský trh. Celkově zaměstnává De Heus v ČR více jak 150 osob.

Výše uvedené informace jsou určeny pro redaktory, nejsou určeny pro zveřejňování.
Pokud máte dotazy k uvedené tiskové zprávě, kontaktujte Pavla Jaroše, marketing managera,
e-mail: pjaros@deheus.com, mobil: +420 725 170 285.

