ENGO, s.r.o.
Profil spoločnosti

ENGO, s.r.o.

Spoločnosť ENGO, s.r.o. bola založená v roku 1996.
Špecializuje sa na:
• profesionálne trávniky
• okrasné záhradníctvo
• oblasť poľnohospodárstva
• oblasť vinohradníctva, lesníctva, škôlkarstva
• spolupracuje s prestížnymi golfovými a futbalovými ihriskami
Svoje aktivity zameriava na:
• zabezpečenie dostupnosti nových výrobkov a technológií, predaj produktov
pre malo i veľkoodberateľov
• poskytovanie služieb
• vydavateľskú a vzdelávaciu činnosť
• export
Hlavné oblasti pôsobenia spoločnosti ENGO, s.r.o.
1. Oddelenie výrobkov a služieb pre profesionálny trh trávnikov, okrasného
záhradníctva, vinohradníctva, lesníctva
2. Oddelenie výrobkov a služieb okrasného záhradníctva pre malospotrebiteľov
3. Výstavba, projekty, greenkeeping, služby
4. Vydavateľská a vzdelávacia činnosť, konferencie, internet
5. Export

Oddelenie výrobkov a služieb pre profesionálny trh trávnikov,
okrasného záhradníctva, vinohradníctva, lesníctva

Oddelenie výrobkov a služieb pre profesionálny trh trávnikov, okrasného
záhradníctva, vinohradníctva, lesníctva – predaj výrobkov vo veľkoobchodných baleniach
Zákazníci
• pestovatelia okrasných rastlín a drevín
• záhradné realizácie a verejná zeleň
• golfové ihriská

• futbalové ihriská
• developeri

Sortiment
• trávne osivá (Barenbrug, DLF Trifolium, SCOTTS)
• hnojivá (SCOTTS, IndiGrow, Greenbest)
• Lebanon Turf
• pestovateľské nádoby (Poppelmann, HerkuPlast)
• Jiffy
• Pindstrup
• aplikátory hnojív (Earthway, SCOTTS)
• dávkovacie čerpadlá
• chémia
• stroje (Dakota, Redexim, Graden, Enviromist, Maredo, Bernhard, Antonio Carraro,
Turf Works, Rayn, Greentek, Gwazae, Campey)
• second hand stroje a traktory
• vybavenie golfových ihrísk (Range Servant, Golkontor)

Oddelenie výrobkov a služieb pre profesionálny trh trávnikov,
okrasného záhradníctva, vinohradníctva, lesníctva

TRÁVNE OSIVÁ
Barenbrug
Holandská spoločnosť Barenbrug patrí k svetovým lídrom v produkcii
trávnych osív. Trávnikové zmesi s viac ako 100 ročnou skúsenosťou
sú pestované špeciálne pre naše klimatické podmienky a zaručujú špičkovú
kvalitu trávnika. ENGO dodáva trávnikové zmesi na golfové trávniky
a futbalové ihriská ako i univerzálne trávne zmesi.

DLF Trifolium
ENGO je distribútorom trávnych zmesí na bežné trávniky, športové
i luxusné trávniky významnej dánskej šľachtiteľskej a semenárskej
spoločnosti DLF Trifolium.

SCOTTS
Jeden z najväčších dodávateľov v oblasti záhradníctva na svete. Trávne
zmesi z radu Landscaper Pro sú vhodné pre záhradné realizácie i golfové
plochy. Pre svojich spotrebiteľov prináša tiež ENGO informácie
o súčasných trendoch z oblasti šľachtenia trávnych osív.

Oddelenie výrobkov a služieb pre profesionálny trh trávnikov,
okrasného záhradníctva, vinohradníctva, lesníctva

HNOJIVÁ
SCOTTS – rozsiahly sortiment hnojív pre:
•
•
•

golfové trávniky
futbalové ihriská
záhradné realizácie a verejnú zeleň

SCOTTS sortiment
• granulované minerálne i organické s postupným uvoľňovaním živín
• tekuté hnojivá – ich prednosť spočíva v maximálnom využití živín, okamžitom
pôsobení na rastlinu, nižších nákladoch na hnojenie
• vodorozpustné hnojivá - výhodou je vytvorenie hnojivového roztoku "šitého na
mieru" podľa stavu porastu a ročného obdobia
• vlhčiace činidlá H2Pro – riešenie problémov nedostatku vody na zavlažovanie
a „dry patch“ (suché miesta v trávniku)

Oddelenie výrobkov a služieb pre profesionálny trh trávnikov,
okrasného záhradníctva, vinohradníctva, lesníctva

HNOJIVÁ
Indigrow
Anglická spoločnosť s vyše 100 ročnými skúsenosťami a kompletným
rozsiahlym sortimentom výrobkov pre starostlivosť o trávniky.
• hnojivá (granulované, tekuté, vodorozpustné pre športové trávniky)
• vlhčiace činidlá – sortiment prípravkov Magnum - granulovaných
i tekutých na ošetrenie trávnych povrchov; uľahčujú hospodárenie
s vodou, pôsobia proti suchým miestam v trávniku
• pôdne kondicionéry (Compass granular)

GreenBest
Anglická spoločnosť špecializujúca sa na produkty pre okrasné záhradníctvo, športové trávniky,
verejnú zeleň, ale i poľnohospodárstvo a lesníctvo.
• sortiment granulovaných či vodorozpustných hnojív pre športové trávniky i záhradných
realizátorov

Lebanon Turf
• mikrobiálne hnojivá (Turf Vigor)
• pôdne kondicionéry (Thach less, Turf Vigor special)
• mykorízne prípravky a hnojivá (Mycospikes, Mycotabs)

Oddelenie výrobkov a služieb pre profesionálny trh trávnikov,
okrasného záhradníctva, vinohradníctva, lesníctva

PESTOVATEĽSKÉ NÁDOBY
• široký sortiment plastových pestovateľských nádob
• prijateľná cena a dostupnosť pre zákazníka

Poppelmann (TEKU)
• okrúhle a hranaté odľahčené aj tvrdené črepníky rôznych priemerov
• závesné črepníky
• multipaky
• zakoreňovače
• prenosky
• kotajnery pre dreviny a kry

HerkuPlast
• zakoreňovače QuickPot – pestovateľské tácky na
mnohoročné použitie veľmi tvrdé, so životnosťou
min. 10 rokov, rôzna veľkosť buniek
• zakoreňovače HerkuPak – tvrdené pestovateľské tácky
so širokým použitím, viac ako 30 typov
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okrasného záhradníctva, vinohradníctva, lesníctva

JIFFY
Sortiment rašelinových výrobkov určených pre lesné škôlky a okrasné záhradníctvo
vyznačujúce sa šetrnosťou k životnému prostrediu, ľahkou manipuláciou, absenciou
stresu rastlín z presádzania.
• rašelinové tablety (voľne ložené, uložené na pevných či mäkkých táckach)
• rašelinové zakoreňovače (okrúhle, hranaté, hranaté v sadách, spevnené, s kokosovými
vláknami)

PINDSTRUP
ENGO je distribútorom dánskej spoločnosti Pindstrup s viac ako 100 ročnými
skúsenosťami z oblasti produkcie črepníkových rastlín, rašeliny a substrátov.
Sortiment – substráty vyrábané z najkvalitnejších surovín pre:
• izbové rastliny
• záhonové a balkónové rastliny
• výsevy a zakoreňovanie rezkov
• dreviny a kry
• rašelina – dostupná v troch veľkostných frakciách
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APLIKÁTORY HNOJÍV
Sortiment aplikátorov vhodných pre aplikáciu hnojív na malých plochách, ale i
poloprofesionálne a profesionálne aplikátory od výrobcov Earthway a SCOTTS
• ručné aplikátory
• rotačné aplikátory
• štrbinové aplikátory

DÁVKOVACIE ĆERPADLÁ
Dávkovacie čerpadlá od firmy Dosatron sú určené na
dávkovanie živín pri hnojení a závlahe pestovaných rastlín.

CHÉMIA
Firma ENGO dokáže dodať chemické prípravky na ochranu i výživu rastlín potrebné k
starostlivosti o trávnik podľa individuálnych potrieb každého zákazníka. V ponuke sú:
• fungicídy
• herbicídy
• rastové regulátory (PrimoMAXX od firmy Syngenta – účinný regulátor vertikálneho
rastu tráv)
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STROJE a VYBAVENIE GOLFOVÝCH IHRÍSK
Spoločnosť ENGO má v ponuke širokú škálu strojov a zariadení od renomovaných
dodávateľov. Vďaka tomuto sortimentu vie zákazníkovi odporučiť stroj presne šitý na
mieru podľa jeho požiadaviek a potreby.
DAKOTA – pieskovacie stroje a stroje na úpravu terénu
REDEXIM – široký sortiment strojov na údržbu prirodzených i umelých trávnikov
(aerifikátory, prerezávače, sejačky, pieskovače)
GRADEN – vertikutátory a Graden Sand Injection – stroj na pieskovú injektáž trávnika
ENVIROMIST – postrekovače Spraydome na aplikáciu pesticídov a tekutých hnojív
MAREDO – profesionálne multifunkčné stroje na údržbu golfových a futbalových trávnikov
BERNHARD – profesionálne vysoko spoľahlivé brúsiace stroje so zárukou až 10 rokov
ANTONIO CARRARO – široká škála traktorov určených pre použitie vo vinohradníctve,
ovocinárstve, poľnohospodárstve i na športových ihriskách, verejných priestranstvách či
v parkoch

Oddelenie výrobkov a služieb pre profesionálny trh trávnikov,
okrasného záhradníctva, vinohradníctva, lesníctva

STROJE a VYBAVENIE GOLFOVÝCH IHRÍSK
TURF WORKS – vyneniteľné kazety na vretenové kosačky
RYAN – ručné sejačky na dosev trávnikov, stroje pre prácu s trávnymi kobercami
GREENTEK – stroje na odstraňovanie plsti, aerifikáciu
GWAZAE – špeciálny prevzdušňovací stroj Ground Probe Aerator – montovateľný za
traktor pracujúci na princípe stlačeného vzduchu
CAMPEY – pieskovacie stroje a stroje na urovnávanie a modelovanie terénu Dakota
s využitím na futbalových štadiónoch a golfových ihriskách
RANGE SERVANT – kompletný systém riešenia zberu, dopravy, zásobovania loptičiek
pre vybavenie driving range
GOLFKONTOR – kompletná ponuka vybavenia pre driving range, golfové ihriská,
clubhousy, široká ponuka náradia pre greenkeeping
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SECOND HAND STROJE A TRAKTORY
ENGO prináša riešenie na obnovu vozového parku kvalitnými strojmi od firiem:
TORO – stroje od výrobcu, ktorý má v silnom konkurenčnom prostredí Severnej Ameriky
dominantné postavenie, v ponuke sú sekačky na všetky typy golfových trávnikov,
postrekovače, Workmany (užitkové vozidlá)
JOHN DEERE – kompaktné traktory od najsilnejšieho výrobcu s rozsiahlou sieťou servisov
JACOBSEN – široký sortiment kosačiek na golfové trávniky
KUBOTA – traktorové kosačky a traktory od japonského výrobcu

Oddelenie výrobkov a služieb okrasného záhradníctva pre malospotrebiteľov
Oddelenie výrobkov a služieb okrasného záhradníctva pre malospotrebiteľov – predaj
výrobkov v maloobchodných baleniach pre konečného spotrebiteľa a zásobovanie veľkoobchodov,
záhradných centier a hypermarketov

Sortiment
• Krikets
• Grunt
• Substral
• ENGO
• Proven Winners

• Sifu
• živé rastliny
• sezónne produkty
• zásielkový obchod

KRIKETS
Produkty firmy ENGO značky KRIKETS zahŕňajú trávne osivá a hnojivá na trávnik.
Trávne hnojivá
• rada hnojív vysokej kvality
• postupné uvoľňovanie živín
• udržanie vyrovnanej výživy počas dlhšieho obdobia
Trávne zmesi
• komponované z vybraných odrôd, ktoré sú vhodné do stredoeurópskych podmienok
• základ pre zdravý a životaschopný trávnik
• názov zmesi je zodpovedajúci jeho použitiu (Šport, Shadow, Park, Gold, Revital)
• dostupné v štyroch rôznych baleniach (0,5 kg; 1 kg; 2 kg; 10 kg)

Oddelenie výrobkov a služieb okrasného záhradníctva pre malospotrebiteľov

GRUNT – rad substrátov, rašelinových výrobkov a hrantíkov od firmy ENGO
Substráty GRUNT
• vzdušné substráty vyrábané z najkvalitnejšej vrchnej vrstvy rašeliny
• dostupné pre kvitnúce, izbové rastliny, zeleninu a univerzálny

Rašelinové výrobky GRUNT
• tablety – zakoreňovanie mladých rastlín, pestovanie priamo zo semienka; eliminácia
šoku z presádzania; jednoduchá manipulácia
• zakoreňovače – zakoreňovacie črepníky na zakoreňovanie mladých rastlín
• minipareniská – séria minitácok, v ktorých sú priamo umiestnené rašelinové
zakoreňovacie tablety; na pestovanie priesad zeleniny a zakoreňovanie odrezkov kvetín
a drevín; veľmi jednoduchá manipulácia; vhodné prostredie mikroklímy pre rast rastlín

Samozavlažovacie hrantíky GRUNT
• majú krytý zásobník, ktorý zásobuje rastlinu po dlhšie obdobie, možnosť kontroly
stavu vody, v rôznych farbách i veľkostiach

Oddelenie výrobkov a služieb okrasného záhradníctva pre malospotrebiteľov

SUBSTRAL hnojivá
Značku Substral reprezentujú profesionálne zásobné, tekuté
a vodorozpustné hnojivá spoločnosti SCOTTS so širokým
využitím v malospotrebiteľských baleniach.
• zásobné hnojivá – rada Osmocote hnojív s postupným
uvoľňovaním živín (5 až 6 mesačné pôsobenie)
• tekuté hnojivá – špeciálne hnojivá pre rôzne druhy
izbových aj záhradných rastlín
• vodorozpustné hnojivá – široký sortiment hnojív pre
konkrétne požiadavky zákazníka

ENGO hnojivá
• rada vodorozpustných hnojív vysokej kvality
• aplikácia formou zálievky, úprava kvality zálievkovej vody
• praktické 0,5 kg a 1 kg balenia v dózach
• špecializované na konkrétne druhy rastlín
(kvitnúce, izbové rastliny, zemiaky), či špecifické použitie (úprava tvrdej vody, na plod)

Oddelenie výrobkov a služieb okrasného záhradníctva pre malospotrebiteľov

PROVEN WINNERS hnojivá
• vysokvalitné hnojivá osvedčené pri pestovaní
balkónových kvitnúcich i stálozelených rastlín
• sortiment tvoria hnojivá:
• vodorozpustné pre kvitnúce rastliny (obsah morských rias je zárukou zlepšenia
kondície rastlín)
• granulované s postupným uvoľňovaním živín (zdroj živín na dobu 6 mesiacov)
• PW Water Holder – prípravok pre zlepšenie distribúcie vlahy v substráte

SIFU črepníky
• nádoby pre mestskú zeleň polkruhového tvaru
s veľkým rezervoárom na vodu a veľkým objemom
substrátu pre pestovanie kvetín na pouličných lampách
a stĺpoch
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ŽIVÉ RASTLINY
• sortiment mladých rastlín pre veľkoodberateľov i maloodberateľov:
• cibuľoviny
• skalničky, trvalky, trávy
• chryzantémy
• Wollemi Pine – v súčasnosti jeden z najzriedkavejších
a najstarších stromov na zemi
• sortiment rastlín s pozitívnym účinkom na zdravie človeka

• celoročný predaj živých rastlín pre supermarkety a záhradné centrá
• sezónny predaj živých rastlín formou zásielkového obchodu pre malo
i veľkoodberateľov
• jednoduchý a prehľadný systém objednávania rastlín cez ENGO e-shop
(www.snz.sk)
• expedícia v presne stanovený termín 2 až 3 krát ročne
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SEZÓNNE PRODUKTY
• cibuľa sadzačka
• vianočné stromčeky – druh Abies Nordmanianna – dovoz
z Dánska, kde sa pestuje len z tých najkvalitnejších semien

ZÁSIELKOVÝ OBCHOD
• jednoduché rýchle nakupovanie produktov okrasného
záhradníctva, poľnohospodárstva, trávnikárstva i produktov pre
využitie v oblasti vinohradníctva, lesníctva, škôlkarstva cez
internetový obchod ENGO e-shop (www.snz.sk)
• prehľadné kategórie výrobkov pre maloodberateľov a veľkoodberateľov
• spoľahlivý systém objednávania a rýchla doprava tovaru
• osvedčená kvalita výrobkov
• priaznivé ceny, sezónne zľavy

Výstavba, projekty, greenkeeping, služby
ENGO má vo svojom portfóliu od roku 2005 aj výstavbu golfových ihrísk, je dodávateľom
služieb pre profesionálov starajúcich sa o trávniky a verejnú zeleň.

REFERENCIE
Spoločnosť ENGO je aktívna v oblasti realizácie projektov golfových cvičných plôch a
golfových ihrísk a v dodávaní vstupov pre výstavbu nielen na Slovensku, ale i Ukrajine či
Rusku.
Driving Range Jelka, Slovenská republika – dodávanie vstupov a realizácia výstavby
tréningového golfového areálu v Jelke (300 m driving range, putting green, chipping green,
bunker
Airport Golf Club, Šurany, Slovenská republika – realizácia golfovej akadémie od
projektovej dokumentácie v roku 2008 až po otvorenie v máji 2009

Výstavba, projekty, greenkeeping, služby

REFERENCIE
Golf Club Scotland, Sebedražie, Slovenská
republika – spoločnosť ENGO zahájila v júni
2010 realizáciu cvičného odpaliska a 6-jamkovej
golfovej akadémie; dodávka trávnych osív
a hnojív, realizácia predsejbovej prípravy
a výsevu golfových trávnikov
Kiev Golf and Country club, Ukrajina –
výstavba 36 jamkového ihriska v Kyjeve;
dodávka hnojív (Scotts), trávnych osív
(Barenbrug), inštalácie závlahového systému
Site Pro (Toro) a strojov (Toro, Redexim,
Dakot a, Graden, Club Car, Bernhard,
Turfworks, Rogers)
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REFERENCIE
Pervij Golf Club Lugansk, Ukrajina – ENGO sa v roku 2006 stalo generálnym dodávateľom
trávnych osív Barenburg, hnojív Scotts, materiálov a súčiastok k závlahovému systému Toro
a strojov Toro pre výstavbu 9-jamkového golfového ihriska
Royal Kyiv Golf Club, Ukrajina – ENGO zabezpečuje pre 9-jamkové golfové ihrisko od
augusta 2006 aerifikáciu na greenoch a tees s celkovou rozlohou 22 000 m2, aplikáciu
hnojív a chemických prípravkov
Superior Golf Club, Charkov, Ukrajina – dodávka hnojív a chemických prípravkov,
zabezpečenie analýz pôdy i vody
Golf and Country Club Kazan, Rusko – Engo s.r.o. zabezpečovala pre golfové ihrisko
dodávku strojov značky TORO a zabezpečuje aj ich servis
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GOLF a FUTBAL na kľúč
Jednou z priorít spoločnosti sú profesionálne športové trávniky. ENGO sa zameriava na
budovanie športových plôch (golfové a futbalové ihriská).
• na kľúč dokáže zabezpečiť realizáciu výstavby (od výberu architekta, zaobstarania
potrebnej dokumentácie celého projektu, master plánu, dodávky šejpra cez zabezpečenie
zemných prác, drenáže, inštalácie závlahového systému, materiálového zabezpečenia
projektu - dodávka trávnych osív a hnojív až po samotnú realizáciu výstavby, dodanie
strojov a dohľad nad fázou „grow in“ – zapestovanie nových trávnatých plôch):
• golfových cvičných plôch (chipping
green, putting green) a driving range
• golfového ihriska
• súkromných greenov
• futbalového ihriska
• proces výstavby športového ihriska je finančne a časovo náročný projekt, prioritou
spoločnosti ENGO je v takomto procese zabezpečiť kvalitu vo všetkých svojich službách
a individuálny profesionálny prístup ku každému zákazníkovi

Výstavba, projekty, greenkeeping, služby

INŠTALÁCIA ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV
• ENGO sa zaoberá inštaláciou profesionálnych závlahových systémov od roku 2005
• spoločnosť realizovala inštalácie závlah pre viaceré golfové ihriská na Slovensku
i Ukrajine (inštalácia čerpacích staníc GRUNDFOS, FlowTronex a realizácia automatického
zavlažovacieho systému TORO)
• ponúka kompletnú realizáciu inštalácie závlahového systému a čerpacích staníc podľa
individuálnych potrieb a požiadaviek klienta
• kvalitné a spoľahlivé riešenie závlahy „šité na mieru“ vďaka tímu špecialistov
s dlhoročnou praxou z oblasti inštalovania závlah

GREENKEEPING a MANAŽMENT
• ENGO dokáže zabezpečiť komplexný návrh rozpočtu golfového ihriska pred jeho
výstavbou, ale tiež navrhnúť rozpočet na samotnú prevádzku a greenkeeping golfového
ihriska

Výstavba, projekty, greenkeeping, služby

SLUŽBY
• komplexné poradenstvo v oblastiach greenkeepingu a okrasného záhradníctva
• poskytovanie praktických služieb pre greenkeeping, pestovateľov trávnikov, okrasné
záhradníctvo, poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, lesníctvo, škôlkarstvo:
• pôdne analýzy
• analýzy vody
• plány hnojenia
• renovácia a regenerácia ihrísk
- dosev
- hnojenie
- pieskovanie
- aerifikácia
- vertikutácia
• brúsenie vretien
• záhradné realizácie, výsadba a údržba zelene
• pokládka trávnych kobercov

Vydavateľská a vzdelávacia činnosť, konferencie, internet

Vydavateľská a vzdelávacia činnosť, konferencie, internet
• jednou z dôležitých priorít spoločnosti je informovanosť zákazníkov a prinášanie
informácií o inováciách v sortimente a nových technológiách na trhu
• vzdelávanie a poradenstvo uskutočňuje viacerými cestami: vydávaním časopisov,
organizáciou konferencií a demo dní, prevádzkovaním internetových stránok

VYDÁVANIE ČASOPISOV
Kvety a záhrada
• dvojmesačník vydávaný pod kontrolou
Ministerstva kultúry od roku 1998
• pre všetkých pestovateľov kvetín a záhradných
rastlín, ktorí sa radi nechajú inšpirovať radami
odborníkov a novinkami v sortimente v podobe
odborných článkov i pestrofarebných ilustrácií
• príloha Landscaper – zdroj informácií a noviniek
zo záhradnej architektúry

Vydavateľská a vzdelávacia činnosť, konferencie, internet

VYDÁVANIE ČASOPISOV
Golfonline NEWS
• elektronický dvojmesačník voľne dostupný na internetovej stránke
www.golfonline.sk
• venovaný profesionálom z golfovej oblasti (greenkeeperi, majitelia, manažéri,
architekti golfových ihrísk, developeri golfových projektov), hráčom i priaznivcom
golfu a všetkým pestovateľom trávnikov
• odborné i lifestylové, inšpiratívne, informujúce články reagujúce na aktuálne témy
z oblasti golfu či prinášajúce rady, návody, riešenia problémov v starostlivosti
a údržbe trávnikov
• tematická rozmanitosť článkov:
• Greenkeeping
• Manažment
• Architektúra
• Cestovanie
• Golfové vybavenie
• Golfové osobnosti

Vydavateľská a vzdelávacia činnosť, konferencie, internet

KONFERENCIE a DEMO DNI
Konferencia TURF EDUCATION IN SLOVAKIA
• podujatie organizované od roku 2008 každoročne v predjarnom období
• venované greenkeeperom a správcom golfových a futbalových ihrísk a záhradným
realizátorom
• účasť domácich, no predovšetkým zahraničných spíkrov je zárukou odborných
a praktických informácií o novinkách v sortimente produktov, inováciách a prístupoch
k starostlivosti o profesionálne trávniky
• účastníci majú jedinečnú šancu na stretnutie s profesionálmi i kolegami z praxe
a vymeniť si svoje skúsenosti či praktické znalosti

Vydavateľská a vzdelávacia činnosť, konferencie, internet

KONFERENCIE a DEMO DNI
Konferencia LEADERSHIP GOLF CONFERENCE
• prvý ročník na Slovensku jedinečnej udalosti sa
uskutočnil v auguste 2010 v spolupráci s golfovým
rezortom Black Stork vo Veľkej Lomnici
• projekt na podporu rozvoja profesionálnych vedomostí určený
pre majiteľov, manažérov a developerov golfových ihrísk, ktorého
snahou je pozdvihnutie golfového odvetvia na Slovensku účasť
zahraničných spíkrov je garanciou vysokej odbornosti a kvalitných
tém

Demo dni
• spoločnosť ENGO si cení svojich zákazníkov a chce im byť čo najbližšie
• organizuje niekoľko krát do roka demo dni, ktorých cieľom je priblížiť novinky
v sortimente produktov či prezentovať stroje pre golfové ihriská a futbalové trávniky
• praktickými ukážkami priamo v teréne majú účastníci demo dní jedinečnú šancu
získať nové znalosti a skúsenosti či si vyskúšať manipuláciu s ponúkanými strojmi,
oboznámiť sa s údržbovými operáciami vykonávanými na trávnikoch, konzultovať
s odborníkmi

Vydavateľská a vzdelávacia činnosť, konferencie, internet

INTERNETOVÉ STRÁNKY
www.engo.sk – domovská webstránka spoločnosti ENGO – komplexné
informácie ponúkaných produktoch a službách tematicky členené na sekcie:
• golf
• poľnohospodárstvo a vinohradníctvo
• futbal
• dreviny
• záhradní realizátori
• záhradné centrá
• traktory a stroje
• služby pre koncového zákazníka

www.golfonline.sk
• spoločnosť ENGO má ambíciu internetovou stránkou www.golfonline.sk o popularizáciu
golfu na Slovensku, pozdvihnutie golfu ako hry a sprístupnenie širšej verejnosti
• portál prináša aktuálne, odborné, kvalitné informácie pre ľudí spätých s golfom
rôznymi spôsobmi:
• pre ktorých je golf zamestnaním: greenkeeperi, manažéri, majitelia,
developeri golfových ihrísk
• pre hráčov a priaznivcov golfovej hry
• pre všetkých, ktorí hľadajú informácie o tom, ako sa starať o trávniky, ako ich
zakladať, udržiavať v dobrom zdravotnom stave, zabezpečiť kvalitu po
estetickej stránke, ochraňovať ich pre negatívnymi vplyvmi okolitého prostredia

Vydavateľská a vzdelávacia činnosť, konferencie, internet

INTERNETOVÉ STRÁNKY
www.kvetyazahrada.sk
• informačná webová stránka venovaná okrasnému záhradníctvu
• obsahuje všetky dôležité informácie o pestovaní záhradných, balkónových či izbových
kvetov a trávnika
• informuje o novom sortimente na trhu, prináša novinky, rady, typy a triky na pestovanie
rastlín

www.snz.sk
• internetový zásielkový obchod spoločnosti ENGO = ENGO e-shop
so synonymom „Snívajme na záhrade“
• prostredníctvom neho ENGO zabezpečuje predaj vysokokvalitných
a licenčne množených
• kvetín a záhradných rastlín, produktov pre záhradných realizátorov
a pestovateľov trávnikov, ponúka záhradnú mechanizáciu, pomôcky, trendové
doplnky, všetko pre záhradu, balkón či terasu; pre malo i veľkoodberateľov

Export

Export
Spoločnosť ENGO sa veľmi dobre
etablovala aj vo východnej Európe,
predovšetkým na Ukrajine, ale i Rusku.

• ENGO Ukrajina
www.engo.com.ua

• ENGO Rusko
www.engo.com.ua

ENGO OOO
• ukrajinská pobočka ENGO OOO bola založená v roku 1999 v Kyjeve
• dominantné postavenie ako dodávateľ špecializovanej techniky renomovaných
značiek, kvalitných záručných a pozáručných služieb a servisu strojov pre golfové
a futbalové ihriská: • výhradný zástupca americkej firmy TORO – dodávateľ strojov a
závlahového systému TORO pre golfové ihriská v Lugansku a Kyjeve
• zastúpenie značiek: Redexim, Club Car, Dakota, Graden, Sisis,
Bernhard, Antonio Carraro
• zaoberá sa predajom golfového vybavenia a oblečenia
• aktívna v oblasti okrasného záhradníctva a lesníctva – predaj hnojív a trávnych osív
(Scotts), rašelinových výrobkov Jiffy
• poskytuje poradenstvo v oblasti pestovania a výživy trávnikov

ENGO, s.r.o.

ENGO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti:
Bulharská 35
917 01 Trnava

Kontakt:
Tel.: 00421 33 5340 301-3
Fax: 00421 33 5504 389

• Oddelenie výrobkov a služieb pre profesionálny trh trávnikov, okrasného záhradníctva,
vinohradníctva, lesníctva: Ing. Iveta Rothová (rothova@engo.sk)
• Oddelenie výrobkov a služieb okrasného záhradníctva pre malospotrebiteľov: Mária Borovská
(borovska@engo.sk)
Konatelia spoločnosti:
Ing. Norbert Zaťko
Ing. Martina Zaťková

ENGO OOO
Sídlo spoločnosti:
Ul. Volynskaja 48/50
Kijev 03151
Ukrajina

Kontakt:
Tel./Fax: 0038 44 249 98 66
Tel.: 0038 44 246 29 59

