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Ювілей
«БІОМІН Україна»: 
10 років успіху
1 червня 2017 року компанія «БІОМІН Україна» відсвяткувала свій ювілей –     
10 років успішного розвитку на вітчизняному аграрному ринку. І пройшов цей 
захід у столиці України в елегантному 5-зірковому готелі Fairmont Grand Hotel. 

Десять  років – це мало чи ба-
гато? 10 років для дитини зда-
ються вічністю, а для літніх 

людей минають як 1 день. Для вели-
кої компанії, яка має представництва 
у всьому світі, це, напевно, не дуже 
багато. 10 років – це ще одна сходин-
ка, набутий досвід та нові горизонти. 
Але для компанії БІОМІН Україна, яка 
була створена у Києві з нуля – це ве-
лика дата. Це однозначно результат! 
Результат роботи керівництва і всієї 
команди. 

З компанією-ювіляром наш жур-
нал «Корми і Факти» співпрацює 7 ро-
ків. Тобто на нашій пам’яті вже є 5-річ-
чя. Тепер і 10-річчя наших улюблених 
партнерів і друзів ми відсвяткували з 
задоволенням, з захопленням і масою 
позитивних емоцій. 

«10 років тому наша компанія роз-
почала свою діяльність на аграрному 
ринку України. З перших днів роботи 
компанії ми вірили, що ті технології 
та продукти, які пропонує БІОМІН 
будуть користуватися попитом у аг-
ропромислового комплексу країни», - 
зазначив генеральний директор ком-
панії «БІОМІН Україна», Віталій Лохов, 
на прес-конференції, яка відбулася 
у той самий день перед урочистим 
святкуванням.   Разом із генераль-
ним директором «БІОМІН Україна» 
на прес-конференції був присутнім 
власник компанії БІОМІН – Ерік Ербер, 
який 10 років тому повірив в Україну 
та відкрив офіційне представництво 
своєї компанії.  

Пан Ербер, жива легенда галузі, 
виявився дуже відкритою і добро-
зичливою людиною, не тільки тала-

новитим вченим, а також розумним та 
досвідченим бізнесменом. І звичайно 
до нього у журналістів було багато за-
питань.

Відповідаючи на запитання щодо 
секрету успіху бренду у всьому сві-
ті, Ерік зазначив, що його кредо – це 
«три P», тобто «Passion» (англ. - «при-
страсть»), «People» (англ. - «люди»), 
«Profit» (англ. - «прибуток») і от голов-
не не ставити прибуток на перший 
план, бо коли ти займаєшся улюбле-
ною справою та приносиш людям 
користь, то прибуток прийде сам по 
собі. Слухаючи відповідь Еріка, Віталій 
Лохов погодився із важливістю вдало 
підібрати команду спеціалістів, яка 
надаватиме партнерам якісний сервіс 
та зауважив: «Незалежно від масштабу 
бізнесу, кожен партнер нашої компа-
нії отримує належну підтримку, а го-
ловне – розуміння того, що «БІОМІН
Україна» пропонує не просто про-
дукти, а комплексні рішення, ефек-
тивність яких підтверджена успіхом 
наших партнерів-виробників у більш, 
ніж 120 країнах світу».  

БІОМІН – це інноваційна компанія, 
яка вже більше 3-х десятиліть співпра-
цює з кращими світовими університе-
тами та науковими інститутами, тому 
не дивно, що журналісти запитували 
Еріка і про майбутнє, тим паче Ерік не 
один раз під час своїх доповідей наго-
лошував, що новітні розробки БІОМІН
у годівлі тварин допомагають зна-
чно підвищити їх продуктивність і як 
результат – забезпечити продуктами 
тваринництва та птахівництва більшу 
кількісь людей.  

 Також Ерік підкреслив важливість 

дбайливого ставлення до навколиш-
нього середовища та ресурсів в ці-
лому: «Те, що земельні ресурси об-
межені вже давно не несподіванка, а 
факт, саме тому прогнозують активне 
виробництво аквакультур. Ресурси 
обмежені, а кількість населення Землі 
зростає, тому необхідно виготовляти 
максимум продукції з мінімальними 
затратами ресурсів». 

Після закінчення прес-конференції 
гостей вечора чекала динамічна роз-
важальна програма, під час якої Еріка 
Ербера також нагородили відзнаками 
асоціацій та Верховної Ради України за 
успішне впровадження інновацій у го-
дівлю тварин і птиці та активну участь 
у розвитку агропромислового комп-
лексу України. Ведучим свята став ві-
домий шоумен Володимир Остапчук, 
який був співведучим «Євробачен-
ня-2017». 

Чудова концертна програма, най-
вищий рівень банкетного обслугову-
вання, вишукані страви .... Нічого див-
ного! Це ж БІОМІН організував. Там, де 
БІОМІН, там все найкраще - і сервіс, і 
рішення, і результати. 

Довідка про компанію: 
• компанія BIOMIN була заснована 

в Австрії в 1983 році та входить 
до складу корпорації Erber Group;

• офіційно представлена у більш, 
ніж 120 країнах світу; 

• 1600 співробітників, 52 національ-
ності; 

• дослідна мережа із 200 універси-
тетів та дослідних інститутів; 

• 19 власних заводів.
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