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Ανοίγει το πρώτο Lely Center στην Ελλάδα 
 
Maassluis, 9 Φεβρουαρίου 2016. Η Lely ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ίδρυση του πρώτου 
Lely Center στην Ελλάδα: η νέα εταιρία ονομάζεται Hellenic Dairy Automations - 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ και αποτελεί θυγατρική της Εταιρείας Milkplan 
Α.Ε.. Ο συγκεκριμένος δικαιοδόχος εδρεύει κοντά στη Θεσσαλονίκη, στην καρδιά της πιο 
σημαντικής γαλακτοπαραγωγικής περιοχής της Ελλάδας. Τα εγκαίνια συμπίπτουν με τις 
αναμενόμενες οικονομικές εξελίξεις στον Ελληνικό γαλακτοκομικό τομέα, αναφορικά με τις 
επενδύσεις στις γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να ενθαρρυνθούν ο 
εκσυγχρονισμός και η επέκτασή τους. Οι τιμές του γάλακτος στην Ελλάδα είναι, επίσης, 
μεταξύ των υψηλότερων εντός της ΕΕ. 
 
Για την Lely η Ανατολική περιοχή της Ευρώπης είναι μία αναπτυσσόμενη αγορά με πολλές 
δυνατότητες. Το Ελληνικό Lely Center θα υποστηρίζεται από την οργάνωση Lely Orient Support με 
έδρα στην Τουρκία, απ’ όπου υποστηρίζονται 5 περιφερειακά κέντρα. 
 
Το δίκτυο δικαιόχρησης, μια μοναδική ιδέα στο γεωργικό τομέα, απορρέει από την καινοτομική 
προσέγγιση της Lely, εδώ και 15 χρόνια. Η Lely προμηθεύει τους γαλακτοπαραγωγούς με 
εξοπλισμό άμελξης μέσω ενός διεθνούς δικτύου δικαιοδόχων, το οποίο σήμερα απαριθμεί περίπου 
180 σημεία παγκοσμίως. 
 
Με περισσότερα από 20.000 εγκατεστημένα ρομπότ, ο στόλος Lely είναι ο σημαντικότερος του 
κόσμου. Με πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών από τοπικά εδρεύουσες εγκαταστάσεις Lely Center. Η 
Lely είναι παρούσα στην καρδιά των γαλακτοπαραγωγικών περιφερειών, κοντά στον κάθε 
γαλακτοπαραγωγό και διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ποιοτικών υπηρεσιών. Η Lely, επίσης, 
διασφαλίζει την παγκόσμια γνώση και πείρα από τη συμμετοχή του παγκοσμίου δικτύου της. 
 
Οι εγκαταστάσεις Lely Center πωλούν και συντηρούν εξοπλισμό άμελξης όλης της γκάμας Lely. 
Αυτή η αποκλειστικότητα τους επιτρέπει να παρέχουν καθημερινά στους πελάτες τους πολύτιμη 
πείρα και τεχνογνωσία στα αρμεκτικά συστήματα. Με την υποστήριξη εγκεκριμένων μηχανικών 
σέρβις, καταρτισμένων από τη Lely, οι πελάτες μας μπορούν να βασίζονται στη λειτουργία των 
καινοτόμων αυτόματων αρμεκτικών συστημάτων τους με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. 
 
Σημείωση του συντάκτη  
Δείτε επίσης: www.milkplan.com και www.hdautomations.com 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Lely, επικοινωνήστε με την Mellanie Vellekoop, 
Marketing & Communications  
Lely International, mvellekoop@lely.com, + 31 (0)6 23501476.  
 
Σχετικά με τον Όμιλο Lely  
Η Lely, ιδρύθηκε το 1948, αφιερώνοντας όλες τις προσπάθειές της για τη δημιουργία ενός βιώσιμου, 
αποδοτικού και ευχάριστου μέλλοντος στον τομέα της γεωργίας για τους πελάτες της. Η Lely είναι η 
μόνη εταιρεία, παγκοσμίως, η οποία παρέχει στο γεωργικό τομέα ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων και υπηρεσιών, που κυμαίνονται από τη συγκομιδή χορτονομής έως τα 
αυτοματοποιημένα συστήματα σίτισης, καθαριστικά μηχανήματα στάβλου, και ρομπότ αρμέγματος. 
Η Lely δουλεύει, επίσης, σε επιχειρηματικές ιδέες για τη διασφάλιση ενεργειακά ουδέτερων 
λειτουργιών στο γαλακτοκομικό τομέα. Εδώ και πολλά χρόνια η Lely ηγείται στα αυτοματοποιημένα 
αρμεκτικά συστήματα. Η εταιρεία έχει μια ισχυρή θέση στα προϊόντα συγκομιδής χορτονομής, με 
περισσότερα από 65 χρόνια αποκτημένης γνώσης του κύκλου καλλιέργειας. Ο Όμιλος Lely είναι 
ενεργός σε περισσότερες από 60 χώρες και απασχολεί σχεδόν 2.000 ανθρώπους.  
Περισσότερες πληροφορίες: www.lely.com. 

 

http://www.milkplan.com/
http://www.hdautomations.com/
http://www.lely.com/
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