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Gå den lyse tid i møde med frisk energi
Forår og sommer er højsæson for energitunge aktiviteter i landbruget. Derfor tilbyder DLA
forretninger landet over lige nu et stærkt forårssortiment på energiområdet.
Få det optimale resultat i marken
For landbrugets energibehov er det særligt vigtigt, at ydelse og driftsikkerhed på energiområdet er
høj for at sikre det optimale resultat i marken.
Kombinationen af DLA forretningernes stærke viden om landbrug og energi giver en unik
professionel rådgivning og total service, der opfylder alle behov, krav og ønsker, og dermed en stor
værdi hver eneste dag.
Flere og flere laver DLA energiaftaler
DLA forretningerne kan, via det fælles energiselskab DLA Agro Energy og det professionelle
partnerskab med Statoil, give den professionelle landmand kompetent rådgivning og sparring om
valg af de rigtige energiprodukter.
Dette miks af fordele matcher de krav, som landbruget stiller til effektiv og problemfri leverance af
olie- og øvrige energiprodukter. Flere og flere landmænd har erkendt dette og laver en energiaftale
med deres lokale DLA forretning.
Lokalt forankret Totalrådgivning og kompetent service
Kendskabet til den enkelte bedrift, muligheden for totalrådgivning på flere produktområder, samt
en personlig og kompetent kundeservice er blandt nøgleordene for denne udvikling, siger
energichef i DLA Agro Energy, Claus Mogensen.
Kombinationen af en lokal stærk position koblet sammen med et stærkt produktsortiment,
specialviden om energi og en driftssikker distribution via Statoil giver landbruget mærkbare
gevinster, understreger Claus Mogensen.
DLA forretningerne tilbyder Diesel- og fyringsolie, smøremidler og tankkort til Statoil og
1-2-3 tankstationer over hele landet. Her og nu anbefales det også at reservere næste sæsons behov
for træpiller af den rigtige kvalitet.
Kontakt din lokale DLA forretning
Hør mere om de forårsfriske gode tilbud på energiprodukter hos din lokale DLA forretning; Danish
Agro, J. B. Møller, Nordjysk Andel, NAG, Næsbjerg Foderstofforening,
S.A.B. Landbrugets Andel, Salling Grovvarer og Vestjyllands Andel.
DLA Agro Energys hovedaktiviteter omfatter indkøb samt formidling/salg af en række energiprodukter som bl.a. olieprodukter, træpiller mv.
DLA Agro Energy A/S er et selskab i DLA Group, der omfatter en række forsyningsvirksomheder til landbruget i de nordiske lande. DLA Groups
samlede omsætning på energiprodukter udgjorde i 2008 ca. 700 mio. DKK.
DLA Group beskæftiger ca. 2.500 ansatte og havde i 2008 en samlet detailomsætning på ca. 19 mia. DKK

