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Шановні клієнти та партнери Unifer

Dear customers and partners of Unifer

Нам повідомили, що з деякими з вас
контактували двоє колишніх працівників Unifer і
розповсюджували при цьому неправдиву
інформацію. Отже, дозвольте нам, будь ласка,
прокоментувати.

We received news that some of you had been
contacted by two former Unifer employees with
misleading statements. Please allow the
following comments:

Звичайно, Unifer не відмовляється від бізнесу
зрошення. Двоє працівників Unifer залишили
компанію. Ми не хочемо уточнювати причини,
оскільки вони були не надто приємними щодо
одного з колишніх працівників.

Of course, Unifer has not parted with the
irrigation business. Unifer has separated from
two employees. We do not want to provide any
further information on the reasons, as they
were particularly unappetizing with regard to
one former employee.

Це вірно, що основний бізнес Unifer – це
живлення рослин та біостимулятори. Проте, це
зовсім не означає, що ми не будемо
продовжувати працювати і далі в галузі
зрошення. Ми будемо традиційно вірними
якісним рішенням, які виробляються в Європі.
Нещодавно
відбулися
кадрові
зміни
з
вищезазначених причин, але це було обмежено
лише двома працівниками, в той час як більша
частина нашої професійної команди зрошення
продовжує працювати в Unifer. Зараз цим
бізнес-напрямом керують Василь Брага та Ігор
Пантелєєв, а також досвідчений Григорій Неіла,
в якості технічного консультанта.

It is correct that Unifer's core business is plant
nutrition and bio-stimulators. But that does not
mean that we will not continue our irrigation
business with proven quality solutions Made in
Europe. There have been recent personnel
changes for the reasons mentioned above, but
thgis was limited to two employees, whereas
the majority of our professional irrigation team
will continue in Unifer. Since then, this business
is being managed under the responsibility of
Vasily Braga and Igor Panteleev, as well as with
our experienced Grigory Neila as a technical
consultant.

Також ми раді повідомити, що на початку цього
тижня Unifer започаткував загальнонаціональне
стратегічне партнерство у зрошувальному
бізнесі в Україні з компанією ТОВ «Профполив».
Впевнені,
це
сприятиме
кращому
обслуговуванню наших клієнтів та задоволенню
потреб споживачів. Наші партнери – це відомі
експерти в галузі зрошення. Ми й надалі будемо
пропонувати перевірені, надійні, якісні продукти
та системні рішення від наших партнерів –
європейських виробників, таких як, наприклад,
Eurodrip-Rivulis. Вони є знаком довіри та якості з
початку діяльності Unifer.

Furthermore, we are excited to announce that
since the beginning of this week, with the aim
of further strengthening our customer service
and customer satisfaction, Unifer has entered in
Ukraine into a nationwide strategic partnership
in the irrigation business with company
Profpoliv. Our partners are renown experts in
irrigation, and we will work together with the
same proven, reliable quality products and
system solutions from European quality
manufacturers, e.g., Eurodrip-Rivulis, which
have been a sign of trust and quality since the
beginning of Unifer.

Якщо у вас виникають будь-які запитання, будь
ласка, звертайтеся до вищезгаданих колег

If you have any questions, please do not
hesitate to contact the named colleagues

(Василь, Ігор чи Григорій), або на гарячу лінію
нашої служби підтримки до Ярослави Новікової
та Наталії Гавратюк (тел. +38 050 494 12 14).

(Vasily, Igor or Grygory), or our customer
service hotlines with Yaroslava Novikova and
Nataliya Gavratyuk (tel. +38 050 494 12 14).

Ми також просимо вас інформувати нас, якщо
колишній співробітник й надалі поширюватиме
неправдиві відомості про Unifer, оскільки ми
розглянемо можливість вжити юридичних
заходів в разі повторення.

We also ask you to continue to inform us if a
former employee spreads false reports about
Unifer, as we will examine legal steps in the
event of repetition.

З найкращими побажаннями,

With best regards,

Володимир Лєонтьєв, Василь Брага

Vladimir Lyeontyev, Vasyl Braga

