Safir: cu brațe și porți deschise, de 25 de ani
În an aniversar pentru întreaga echipă, Safir își deschide porțile, invitându-și partenerii și
clienții să-i treacă pragul și să descopere povestea unor pui crescuți responsabil și cinstit, dar
și aspecte tehnice specifice procesului tehnologic. La Safir, credem că primul pas spre
câștigarea încrederii este transparența, în orice punct al procesului tehnologic și în toate
relațiile pe care le avem cu partenerii noștri. De aceea, ne-am deschis an de an porțile si brațele
tuturor celor care și-au dorit să descopere prin ce etape trec puii noștri, dar și să ne cunoască
exact așa cum suntem noi, în locurile care ne sunt dragi, acasă.
Începând cu luna mai și până în septembrie, partenerii noștri, clienții și colaboratorii vor fi
invitați la o întâlnire cu Deliciosul de Vaslui și Zdravăn Moldovenesc.
Prima excursie organizată prin Safir a avut ca participanți 35 dintre partenerii noștri, iar ca
punct de pornire am ales abatorul propriu, oprindu-ne la fabrica de nutrețuri combinate.
Vizita la abatorul Safir a avut ca scop prezentarea și clarificarea tuturor aspectelor legate de
utilaje, depozitare, ambalare, condiții și standarde, precum și modul în care se desfășoară
gestiunea comenzilor, invitaților explicându-se pe îndelete fiecare pas al procesului și modul
în care valorile Safir se regăsesc în calitatea produsului final, dar și de ce Deliciosul de Vaslui și
Zdravăn Moldovenesc sunt cea mai bună carte de vizită pe care am putea-o oferi.
Siguranța și strictețea din FNC au fost ilustrate printr-o demonstrație practică, excursioniștii
participând la întregul flux tehnologic, inclusiv la partea de testare și interpretare a
rezultatelor. Am înțeles împreună, răspunzând tuturor întrebărilor venite din parte celor
prezenți, de ce Nutriva are un rol esențial în procesul integrat de producție al grupului Safir,
întrucât permite o atentă supraveghere a calității produselor, încă din faza incipientă și
furnizează hrana puilor crescuți în unitățile proprii.
Spre final, ne-am întors în timp, la începutul celor 25 de ani plini de viață, bucurându-ne de o
imagine de ansamblu asupra împrejurimilor, dar și a istoriei Safir. Ziua s-a încheiat în jurul
mesei, ca-ntre prieteni, cu surprize gustoase, dar și cu amintiri de luat acasă, fiind o frumoasă
experiență de viață.
Descoperă mai multe despre oamenii plini de viață din Safir, fermele și abatorul de pasări,
FNC-ul și fabrica de făinuri proteice pe:

www.safir.ro
www.deliciosul.ro
www.zdravanmoldovenesc.ro
www.nutriva.ro

