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Saját fejlesztésű és gyártású takarmánykiegé-
szítőink mellett a szakma jelentős nemzetközi 
képviselőinek termékeit forgalmazzuk, úgymint az 
ADM (Archer-Daniels-Midland) és leányvállalatai 
a Wisium, Pancosma, Provit, valamint az Adisseo 

és az R2Agro. Kiemelkedő hatékonyságuk és 
magas minőségük miatt saját termékeinkbe is 
beépítjük őket.  

amit partnereinknek kÍnÁlunk:

• egyedi termékek gyártását
• telepre szabott megoldásokat

• szolgáltatásokat szakértői támogatással
• hosszú távú együttműködést

› Mikotoxin management

› Takarmánytartósítás
› Alternatív fehérjekiegészítés

› Higiénia
› Emésztéstámogatás

› Szerves mikroelempótlás

 takarmánykiegészítok

Állattartó telepek és takarmánykeverok számára 

Élenjáró



céljaink

2020-ban megnyitottuk keverőüzemünket székhelyünkön, 
Kiskunmajsán. Saját fejlesztésű takarmánykiegészítőinket gyártjuk 
itt kizárólag ellenőrzött alapanyagokból. Cégméretünkből adó-
dóan az egyedi igényekre egyedi termékekkel és megoldásokkal 
tudunk válaszolni. Partnereink gyors és rugalmas kiszolgálása 
érdekében széles termékkínálattal és nagy raktárkapacitással 
dolgozunk. 

Saját flottával is rendelkezünk, ami lehetővé teszi, hogy a vevői 
igényeket akár soron kívül is ki tudjuk szolgálni. 
A NEOCONS termékek gyártása mellett bérgyártást is vállalunk.

Piac
meghatározó 

szerep betöltése 
a hazai takarmány-

iparban, továbbá 
nemzetközi jelen-
létünk erősítése

Partnerek
hosszú távú együtt-

működés kialakítása, 
az igények maximális 
kiszolgálása termék-

kínálatunkkal, kiegészítő 
szolgáltatásainkkal 

és gördülékeny 
ügyintézésünkkel  

Tudás
folyamatos elméleti 

és gyakorlati fejlődésünk
biztosítása, hogy Önnek 

a legmegfelelőbb alternatí-
vát tudjuk kínálni takar-

mányozási, állattenyésztési, 
higiéniai és tartástech-

nológiai kérdé-
sekben 

Termék
innovatív 

termékek felkutatásával 
hatékony és naprakész 
megoldások biztosítása, 
valamint a fenntartható 

gazdaságok 
támogatása 

Saját keveroüzem

kiskunmajsán  
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történetünk

A NEOCONS Plus Kft.-t 2011-ben alapítottuk, de már 2005 óta jelen vagyunk a
takarmányiparban. Kezdetben csak a hazai állattartó telepek és a takarmány-
gyártók egyedi igényeit szolgáltuk ki, mára már számos országba szállítunk a 
határainkon túlra és a jövőben tovább terjeszkedünk. 

Arra törekszünk, hogy a termelőknek és a takarmánykeverőknek ár-érték arány-
ban megtérülő alapanyagokat és takarmánykiegészítőket biztosítsunk.

Küldetésünk, hogy hosszú távú együttműködést alakítsunk ki partnereinkkel, haté-
kony és innovatív, a takarmányipar élvonalában levő takarmánykiegészítőkkel 
lássuk el őket. Kiskunmajsán megépített keverőüzemünkben rugalmasan és magas 
minőségben gyártsuk a közös munka során összeállított termékeket, naprakész 
tudással rendelkező szaktanácsadóink pedig segítsék vevőinket problémáik meg-
oldásában illetve megelőzésében.   

Partnereink azért szeretnek velünk együtt dolgozni, mert a termékeink hatéko-
nyak, szaktanácsadóink szakmailag képzettek, ügymenetünk gördülékeny. Ezáltal 
válik sikeressé az együttműködésünk. 

„Kiegészítjük egymást” szlogenünk egyrészt fő profilunkra utal, miszerint takar-
mánykiegészítőket gyártunk és forgalmazunk, másrészt kifejezi, hogy munkánkat 
csapatként, egymást kiegészítve, erősítve végezzük mind partnereinkkel, mind 
kollégáinkkal. 

Bódi Zsolt és Buri Evelin 
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