* אספקה בצל ההתמודדות עם נגיף הקורונה – עם כל הקשיים המובנים ,ענף החקלאות ממשיך
לפעול במלוא המרץ להמשיך ולספק את המזון החיוני לאוכלוסייה ,ואנו בחברת דשן גת נערכנו באופן
מלא לאספקת המוצרים לכל לקוחותינו ברחבי הארץ ,תוך הקפדה מלאה על הנחיות משרד הבריאות
במפעלים ,ובצוותי השיווק והלוגיסטיקה .בימים בהם התקשורת והשירות האישי המותאם כל כך
חשובים ,ניתן להמשיך ולתקשר עם נציגי החברה במגוון רחב של ערוצים ,כמו תמיד :בטלפון ,בביקור
מתואם בשטח ,באתר האינטרנט (המחודש) ,באפליקציית דשן גת  ,24/7והחל מ  ,1.5.2020ניתן
להתעדכן בחדשות דשן גת באמצעות הצטרפות לערוץ דשן גת ב"טלגרם" .קישור הצטרפות ישלח
ללקוחות החברה בימים הקרובים .בנוסף ,בכוונתנו להמשיך במסורת העדכונים המקצועיים
השוטפים ,ובקרוב יעדכנו אתכם נציגי השיווק לגבי כנסי לקוחות וירטואליים ,במתכונת וידאו קונפרנס,
אשר בכוונתנו להשיק.
*מוצרים חדשים בדשן גת – לאחרונה הושקה מערכת בקרת השקיה מבית דשן גת ,בהשקעה של
מאות אלפי  .₪מערכת זו הינה פרי פיתוח וניסיון רב שנים ,המאפשרת למשתמש להיעזר במגוון
חיישנים רחב וייחודי ,מלבד מערכת בקרת ההשקיה האולטימטיבית (טנסיומטרים).
בתחום מוצרי הדישון – דשן מוצק חדש" ,גתית פלוס" .דשן מסיס מלא ,המאפשר שילוב של דשן
 NPKעם תוספים ייחודיים .דשן ייחודי זה ,הינו עדות לשילוב של ידע אגרונומי וטכנולוגיה ,לנוחות
יישום ועם יחס עלות/תועלת מרבית לאיכות הגידול .הזמנות ראשונות של המוצר כבר סופקו
ללקוחות.
*מצטרפים לצוות השיווק החברה – לצוות היצוא הצטרף האגרונום אילן לונדון ,שקיבל אחריות על
שווקי החברה באפריקה ,בבלקן ,ובאגן הים התיכון.
*שדרוג המערך הלוגיסטי – במפעל צפון של החברה ,נרכשה משאית נוספת להובלות מיוחדות של
דשן מוצק ונוזלי ,כמענה למאפייני שירות מותאמים אישית .משאית זו מצטרפת למערך הלוגיסטי
הוותיק והיעיל של שני מפעלי החברה ,בקרית גת ואלון התבור.
*הרחבת שירותי המעבדה בבדיקות צמחיות – החל משנה זו ,מציעה החברה מגוון רחב יותר של
בדיקות צמחיות ,כך שמלבד הבדיקות הצמחיות הקיימות (עלה שלישי בחיטה ,פטוטרות כותנה,
ועוד) ,יתבצעו במעבדה גם בדיקות עלים במגוון גידולים(.נשירים ,אבוקדו ,הדרים).
הנכם מוזמנים להיוועץ בצוות החברה הפרוס בשטח ,בכל הקשור בקשת המוצרים החדשים,
ובהכנת תוכנית דישון מתאימה לגידול .עדכונים נוספים בחדשות החברה ,מאמרים מקצועיים ,ומידע
לגבי סל המוצרים העדכני באתר החדש.www.deshengat.co.il .

אנו עובדים בימים אלו סביב השעון ,לספק את סל מוצרינו הרחב באופן רציף ,תוך שמירה והקפדה
מלאה על הנחיות הרשויות הרלוונטיות ,להבטחת שלומם ובריאותם של עובדנו ולקוחותינו .נקווה
לחזרה מהירה לשגרה.
קותי סולימני
מנכ"ל ,דשן גת ישראל

