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2018, EEN FEESTELIJK 

JAAR BIJ JOSKIN!

2018 zal misschien een banaal jaar zijn voor sommigen onder u maar voor de JOSKIN groep en de land-
bouwers zal het een zeer feestelijk jaar zijn! Een grote commerciële actie wordt immers door het merk 
georganiseerd om zijn 50-jarige bestaan te vieren. Zo worden gegarandeerde koopjes aan iedereen aan-
geboden gedurende 365 dagen, ongeacht de vraag.

Na een bescheiden begin in 1968 met een loonbedrijf is de JOSKIN firma snel begonnen met de productie
van zijn eigen landbouwmachines. Hoe het verder gaat, weten we al: gezien zijn succesvolle aanpassing 
aan de ontwikkelingen van de markt en aan de behoeften van de klanten is het merk snel gegroeid tot één 
van de grote namen in de landbouwwereld.

Ondanks zijn 5 productievestigingen, zijn 750 medewerkers en een verdeling van zijn producten in niet 
minder dan 60 landen blijft JOSKIN vooral een familiebedrijf dat zijn passie voor de job en zijn oorspronke-
lijke motivaties intact heeft kunnen houden, met name zowel betrouwbare als multifunctionele en goed-
kope producten kunnen aanbieden.

11 machines aan knalprijzen

2018 zal de geschiedenis van het merk verder markeren. Dit jaar is trouwens het jaar van haar eerste 
halve eeuw bestaan: een belangrijke gebeurtenis die JOSKIN wilt vieren zoals het hoort, d.w.z. met alle 
landbouwers en loonwerkers. 

Voor deze gelegenheid heeft de Groep beslist om hard toe te slaan. En zelfs zeer hard! Sinds enkele dagen
biedt ze een selectie van 11 machines aan netto prijzen aan. Het gaat om weidebloters, mengmesttanks, 
enz. Deze zijn standaard voorzien van een complete uitrusting die perfect aangepast is aan de vereisten 
van de markt en die aan zeer... feestelijke prijzen aangeboden worden!
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Deze commerciële actie is een manier voor het bedrijf om iedereen aan haar echte kracht te herinneren:
ondanks een rijke catalogus met talrijke modellen, varianten en opties van alle soorten is het haar wil - 
en dat zal altijd zo blijven - om vooral eenvoudig en efficiënt materiaal aan te bieden, dat aan de huidige 
behoeften van de gebruikers voldoet, ongeacht hun profiel (particulieren, landbouwers, grote landbouw-
bedrijven, landbouwcoöperaties, loonwerkers, enz.).

365 dagen koopjes!

Als de prijzen uiterst laag zijn, betekent het niet dat de beroemde JOSKIN kwaliteit op het spel gezet is. 
Integendeel! De 11 machines van de actie zijn immers perfect beproefde modellen die in grote reeksen  
vervaardigd worden op ultramoderne productielijnen. Bovendien, en zelfs met de van kracht zijnde com-
merciële actie, blijft de typische JOSKIN 3 jaar garantie ook van toepassing, net zoals zijn gewone na-ver-
koop dienst.

Deze actie wordt vanaf nu aangeboden bij de dealers of op de website van het bedrijf, en zal tot 31 december 
2018 duren. Alle betrokken machines zullen ook tentoongesteld worden van 3 t/m 8 januari ter gelegenheid 
van de opendeurdagen die door het bedrijf georganiseerd worden op haar Luikse productievestiging. 2018 
is dus zeker een jaar om te vieren...

 


