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2018 - JUBILEUSZOWY 
ROK W FIRMIE JOSKIN!

Być może rok 2018 będzie dla niektórych osób całkiem zwyczajny, ale dla grupy JOSKIN i rolników z 
pewnością zapowiada się wyjątkowo! Firma organizuje szeroko zakrojoną kampanię promocyjną marki, 
by uczcić 50-lecie swojej działalności.  Promocja gwarantuje 365 dni okazyjnych cen, dla wszystkich i z 
uwzględnieniem każdego zapotrzebowania.

Joskin rozpoczynał w 1968 roku jako skromna firma usług rolnych, która w krótkim czasie zajęła się pro-
dukcją własnych maszyn. Ciąg dalszy jest nam wszystkim znany - dzięki umiejętności dostosowania się do 
ewolucji rynku i do potrzeb klientów, marka szybko zdobywała popularność, by dzisiaj zajmować miejsce 
wśród najważniejszych producentów w branży rolniczej.  

Pomimo 5 zakładów produkcyjnych, 750 pracowników i sprzedaży produktów w niemal 60 krajach, Joskin 
jest nadal firmą rodzinną, która potrafiła zachować niezmienną pasję i motywację do pracy, kierując się 
chęcią proponowania wszystkim odbiorcom niezawodnych, wielozadaniowych i przystępnych produktów. 

11 maszyn - cenowe wyzwania

2018 rok będzie miał tym większe znaczenie w historii firmy, że zamyka pierwsze  półwiecze jej  istnienia, a 
taka rocznica to ważne wydarzenie, które JOSKIN zamierza należycie uczcić, włączając w obchody wszyst-
kich  rolników  i usługodawców. 

Grupa postanowiła mocno zaakcentować swoją rocznicę. A nawet bardzo mocno! Już od kilku dni propo-
nuje sprzedaż 11 wybranych maszyn w dobrej cenie. Te maszyny, od kosiarki po wóz asenizacyjny, mają w 
standardzie  pełne przygotowanie, doskonale dostosowane do specyfiki danego rynku i są proponowane 
w naprawdę okolicznościowej cenie!

 



www.joskin.com 2

KONTAKT: Adam Chmurak - ul. Gorzowska 62 - PL-64980 Trzcianka
Tel: +48 67 216 82 99 - Fax: +48 67 216 83 22 - E-mail: adam.chmurak@joskin.com

KOMUNIKAT          
PRASOWY

2018 - JUBILEUSZOWY 
ROK W FIRMIE JOSKIN!

Za sprawą tej promocji firma chce wszystkim przypomnieć swój główny atut, czyli fakt, że mimo bogatego 
katalogu modeli, wariantów i opcji wszelkiego typu, zależy jej, by teraz i w przyszłości proponować prosty 
i wydajny sprzęt,  odpowiadający aktualnym potrzebom użytkowników, niezależnie od ich charakteru (rol-
nicy i odbiorcy indywidualni, hodowcy, duzi producenci rolni, spółdzielnie sprzętu rolniczego, usługodawcy 
itd.). 

365 dni okazyjnych cen!
Obniżenie cen nie ma jednak żadnego wpływu na jakość, której sekrety są firmie Joskin doskonale znane. 
Wręcz przeciwnie! 11 maszyn objętych promocją to modele sprawdzone pod każdym względem i wypro-
dukowane seryjnie według najnowszych standardów. Poza tym, mimo aktualnej promocji, nadal obowią-
zuje trzyletnia, właściwa tej marce,  gwarancja podobnie jak typowa obsługa serwisu gwarancyjnego. 

Promocja, już proponowana przez dilerów firmy lub na jej stronie internetowej, potrwa do 31 grudnia 
2018 roku.  Wszystkie, objęte nią maszyny będą wystawione w dniach 3 - 8 stycznia, z okazji dni otwartych 
drzwi organizowanych w zakładzie produkcyjnym firmy, w okolicach Liège. Zdecydowanie, trudno będzie 
nie świętować w 2018 roku...

 


