Amigo Fumicultor
Conte com o suporte da Rede de Assistência Técnica da Betha
Preocupada com o bom
atendimento aos seus clientes, a Betha
mantém uma vasta rede de Assistência
Técnica, espalhada por todo o Sul do
Brasil, apta a prestar um atendimento
veloz, quer seja com pontos fixos ou
móveis, que poderão realizar o
atendimento na própria estufa oferecendo
maior comodidade e segurança ao
fumicultor.
A Rede de Assistência Técnica
Autorizada Betha, recebe treinamento
adequado, peças originais de reposição,
material didático sobre instalação e
manutenção de equipamentos, e possui
ainda um canal direto para solicitação de
apoio que se fizer necessário com
técnicos diretamente na fábrica.
A cada ano, a Betha investe na
capacitação e ampliação dos técnicos de
sua Rede de Assistência, que recebem

treinamento
especializado na
fábrica onde os
mesmos conhecem melhor a
tecnologia dos
equipamentos e
estreitam os laços de comprometimento com a
empresa.
Depois do treinamento Lúcio
sente-se apto a prestar um
bom serviço

Precisando maiores informações
sobre Assistência Técnica você poderá
também ligar para a Betha no telefone
(48) 437-0710 ou nos enviar um email:
at@bethaeletronica.com.br.

Entre na era da automação instalando
o Recirculador Betha em sua estufa

VOCÊ SABIA?
...que em 1500 o fumo já era
conhecido no Brasil mesmo antes de
seu descobrimento, quando os
indígenas o utilizavam para fins
medicinais e em rituais mágicoreligiosos.
(Fonte: AFUBRA)

...que no campo social, a atividade
fumageira é grande geradora de
empregos diretos e indiretos. No
Brasil, somente no meio rural, o fumo
ocupa mão de obra de mais de 650 mil
agricultores. Além disso, as usinas de
beneficiamento e as fabricas de
cigarros empregam mais de 30 mil
pessoas. No total, considerando a
soma dos empregos diretos e
indiretos gerados pelo fumo desde
seu plantio até a comercia-lização do
cigarro, há o envolvimento de
aproximadamente 2,2 milhões de
pessoas que de alguma forma estão
vinculadas ao setor.
(Fonte: AFUBRA)
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Conheça a tecnologia
aplicada na Fazenda
Modelo da Betha Eletrônica

Amigo Fumicultor
A Betha esforça-se
continuamente em oferecer
equipamentos com os mais altos
padrões de qualidade e confiabilidade, que possam trazer ao
fumicultor maior conforto e maiores
lucros.
A alta tecnologia dos
produtos, parte desde os equipamentos eletrônicos, com o
compromisso de serem adaptáveis
a qualquer modelo de estufa e
futuras inovações até o acabamento, robustez e durabilidade dos
demais equipamentos eletromecânicos como: tubos ventiladores, expulsores e admissores de ar,
suspiros, abafadores para fornalha
e demais dispositivos. Todos
fabricados e testados nos melhores
padrões de qualidade.
Instale um Kit Recirculador
da Betha em sua estufa e entre para
a era da automação: ganhe mais
tempo para cuidar de sua lavoura,
mais qualidade na cura do fumo,
maior produtividade e noites de
sono tranquilo. Faça contato com
um de nossos representantes ou
fale conosco pelo telefone:
(48) 437-0710.
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...que no mundo o fumo é produzido
atualmente em mais de 120 países e
envolve cerca de 33 milhões de
pessoas na sua produção.
Os
maiores produtores mundiais de fumo
em folha são, em ordem: China,
Brasil, Índia, Estados Unidos,
Zimbabwe, Indonésia e Malawi.
(Fonte: International Tobacco
Grower´s Association ITGA)
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Fumicultores
entram na era
da automação

Nova placa permite conexão
do CB-200 ao computador.

Amigo Fumicultor: saiba mais sobre
a Rede de Assistência Técnica Betha.

