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BAŞARINIZI EKİN
Çiftçilik günümüzde dünyadaki en önemli ve yenilikçi mesleklerden birisidir. Makineler, ekim, yetiştirme ve hasat konusundaki
teknik uzmanlık alanlarını, doğal kaynakların gelecek nesiller için korunması arzusu ile birleştiren gerçek anlamıyla bir
dengeleme sanatıdır. Bu güçlüğün farkındayız ve çiftçilere olan saygımızı her gün gösteriyoruz. Sizinle ve sizlerin çalışkan
meslektaşlarınız ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz ve uzun vadeli olarak ortağınız olmak istiyoruz. Bizi sizlerin
karşılaştığı güçlüklere çözümler aramaya yönlendiren de budur. Hem günümüzdeki hem gelecekteki başarınıza destek olmak
için çığır açıyoruz. Bizler ancak siz başarılı olursanız başarılı olabiliriz.
ORTAKLIK KURMA
Sizinle çalışmak ve ihtiyaçlarınızı dinlemek başarınız için çözümler geliştirmemize yardımcı olur. İhtiyaçlarınızı ve hem bugün
hem gelecekte size nasıl yardımcı olabileceğimizi ancak sizi çiftlikte ve tarlada hareket halinde görerek anlayabiliriz. En iyi
çözümleri elimizden gelen en kısa sürede size sunabilmek için çok çalışıyoruz. İletişimimiz bizimle konuşmanız ile başlar.
Lütfen ihtiyaçlarınızı ve fikirlerinizi bizimle daima paylaşınız!
YENİLİK
Başarınız için yenilikçi teknoloji sunabilmek amacı ile bir taraftan muazzam miktarda parayı diğer taraftan %100 başarınızı
arttırmaya kendini adamış personelimizin geniş özgün uzmanlığını yatırım olarak kullanıyoruz. Amacımız, olabileceğiniz en iyi,
en yenilikçi ve en başarılı bir çiftçi haline geldiğinizi görmektir.
PERFORMANS
Sizin için güvenilir bir ortak olmayı isteriz ve sizin bağlılığınız elde edebileceğimiz en iyi sonuçtur. Bu bizim için tohumlarımızın
kalitesinden, performansından ve hizmetlerimizden çok memnun kaldığınız anlamına gelir. Amacımız, bizden beklediğiniz
yüksek kaliteli tohumlar ile tarımsal bilgi ve hizmetten oluşan bileşimi tekrar tekrar sağlamaktır. Haydi performans için harekete
geçelim!

Bu makaledeki bilgiler dahil Monsanto'nun veya çalışanlarının ya da işgörenlerinin sözlü veya yazılı olarak ürünler/çeşitler ile ilgili verdiği tüm bilgiler iyi niyetle verilmektedir, ama
Monsanto tarafından bu ürünlerin/çeşitlerin performansı veya uygunluğu hususunda bir beyan veya garanti olarak alınmamalıdır; bunlar, yerel iklim koşullarına ve diğer faktörlere bağlı
olabilir. Monsanto, verilen bu gibi bilgilerle ilgili hiçbir yükümlülük kabul etmez. Bu bilgiler, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe Monsanto'yla herhangi bir anlaşmanın bir parçasını teşkil
etmez.
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