Comunicado de Imprensa, 14 de janeiro de 2009
Bábolna, Hungria

Athens, GA, EUA.

Bábolna TETRA Kft. proverá o mercado das Américas através da Tetra Americana, LLC.

Bábolna TETRA tem o prazer de anunciar que a partir de presente momento, a distribuição
de produtos Tetra no continente americano será efetuada por Tetra Americana LLC.
Bábolna TETRA.
Bábolna TETRA Kft. é uma empresa primária de reprodutores para galinhas poedeiras
estabelecida na Hungria e tem estado envolvida na produção de poedeiras durante
mais de 40 anos. Bábolna TETRA está criando e comercializando as linhas TETRA
de poedeiras de ovos vermelhos e brancos. A empresa está distribuindo
reprodutores avós e matrizes para centros de incubação de frangos que produzem
poedeiras comerciais para os produtores de ovos no mundo inteiro. Bábolna Tetra
Kft. está realizando a sua pesquisa e produção em facilidades situadas em ou nas
proximidades de Uraiújfalu e Bábolna, no oeste da Hungria. A marca TETRA de
poedeiras tem estado disponível em diferentes partes do mundo durante várias
décadas, porém até há pouco a marca era pouco conhecida nas Américas. “Com a
seleção de Tetra Americana LLC como o novo Distribuidor para as Américas,
esperamos conquistar uma setor maior do mercado mundial para a genética de
poedeiras”, afirma o Sr. Zoltán Budai, diretor geral de Bábolna TETRA.
Tetra Americana LLC.
Tetra Americana LLC é uma empresa recentemente criada que tem a missão de oferecer
aos produtores de ovos comerciais no continente americano uma opção mais ampla
de genética de ovos competitiva. Bastiaan Schimmel, diretor geral de Tetra
Americana LLC, afirma também que com a consolidação do setor de genética de
poedeiras nos últimos anos, há uma necessidade de mais opções no que se refere a
fornecedores de reprodutores para poedeiras. “Queremos atender a essa
necessidade e com a nossa estreita associação com Bábolna TETRA, estamos
convencidos de que podemos fazer a diferença”. Além disso, observou que por
enquanto as aves de reprodução de TETRA serão fornecidas a partir da Hungria,
porém no futuro próximo a Tetra Americana LLC se dedicará também à produção na
sua facilidade norte-americana.
Apresentação.
Bábolna TETRA e Tetra Americana apresentarão conjuntamente os seus produtos e
equipes de apoio durante a Exposição Internacional de Avicultura em Atlanta,
Georgia, EEUU, de 28 a 30 de janeiro de 2009, nos stands números 4928 / 4930.
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