
HOS DANVIT ER 15 GODE GRUNDE IKKE KUN EN FAST HØJ EGENFRAVÆNNING

#15 gode grunde



#1
GENNEMGANG PÅ STALDGANGEN

Når vi laver en foderløsning sammen med dig, så gennemgår vi det hele på din staldgang. På den 

måde er vi sikre på at vi får lavet den bedste løsning til dig. 

#2
HØJ FAGLIG VIDEN

Vi bestræber os på hele tiden at opdaterer den viden vi har og være undersøgende i nye tiltag og 

løsninger. 

#3 
INDIVIDUELLE OPTIMERINGER

Vi optimerer for dig - ikke for den samlede danske griseproduktion, hvilket giver os mulighed for at 

skræddesy din løsning til din produktion.

#4
SPECIALISTER

Vi er specialister på vores felt. Vi har fokus på dine dyr og din produktion, og det gør at vi 

kan bruge vores ”energi” på at lave den optimale løsning til dig uden også at skulle tænke på de an-

dre led i kæden olie, såsæd og maskiner. 

#5
VI LYTTER

Vi lytter til dig. 

Vi lytter til de udfordinger du har og står klar når du har brug for sparring til problemløsning

#6
PRISBEVIDSTE FOR DIG

Gennem vores nøje planlagte indkøb, forsøger vi altid at opnår den bedste kvalitet til de bedste priser 

- for på den måde at sikre dig laveste pris. 

#7
LEVERINGSSTABILITET

Det er vigtigt for os, at du kan stole på at du får dine varer til den aftalte tid.

#8
AFTALE SIKKERHED

Når vi laver en aftale med dig, så holder vi den.



#9
FLEKSIBILITET

Det kræver nogen gange ”elastik i metermål” at være griseproducent og derfor ved vi at fleksibilitet 

betyder meget.

#10
RESPEKT FOR DIN TID

Når vi besøger dig har vi også respekt for din tid. Vi bruger den tid du har brug for og kommer igen 

når du ønsker det. 

#11
VI TAGER ANSVAR

Vi tager ansvar for de produkter vi leverer, de løsninger vi laver sammen dig og den rådgivning du får 

af os.

#12 
LOYALE

Vi sætter en ære i at være loyale overfor vores leverandører. På den måde kan vi skabe det bedste 

samarbejde, til gavn for dig.

#13
KVALITETSBEVIDSTE

Kvaliteten på dit foder er vigtig for dine dyrs sundhed - og vi er med til at sikre at du får den 

bedste kvalitet.

#14
VI FODRER IKKE GRISE VI IKKE HAR SET

Når vi siger vi ikke fodre en gris vi ikke har set, så er det fordi, der er meget mere end foder i  lignin-

gen for at opnå de bedste resultater.

Ved at se dine dyr, er det med til at gøre os bedre og lave de bedste mulige optimeringer til din be-

sætning udfra de ressourcer du har til rådighed. 

#15 
DANSK VIDEN TIL DANSKE DYR

Danske søer er udviklet til at være højtydende avlsdyr og de skal have det bedste. Vi tilstræber altid 

at have en høj faglig viden om lige netop de danske avlsdyr. Vores foderløsninger er målrettet soens 

genetiske egenskaber, for at hun kan yde sit bedste.  
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