Wellard dünyanın önde gelen tarımsal işletmelerinden biridir. Dünyanın en büyük
canlı koyun ve sığır ihracatçısı, dünyanın teknolojik olarak en ileri canlı koyun
gönderi filosunun sahibi ve işletmecisi ve Avustralya’nın en büyük tahıl, koyun ve yün
üreticilerinden biridir.
Şirket, artmakta olan protein talebinin karşılanmasında canlı hayvan, tahıl ve katma
değerli ürünlerin tüm dünyadaki tüketicilere temininde kaynak kullanımı, nakliye ve
kaliteyle önde gelmektedir.
Tüm Asya’da, Orta Doğu’da, Doğu Avrupa’da, Kuzey ve Güney Amerika’da ve
Avustralya/ Yeni Zelanda’da büroları ve temsilcilikleri olan Wellard’ın tüm dünyaya
erişimi ve içinde çalıştığı talep tarafı ve arz tarafı pazarlarla ilgili kendine özgü bir
anlayışı vardır.
Asıl işi kaliteli canlı hayvan üreticileriyle tüm dünyadaki tüketiciler arasında bağlantı
sağlayarak Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğru Avrupa ve Asya’ya canlı koyun ve sığır
teminidir.
Wellard dünyanın önde gelen canlı hayvan ihracatçısı olarak çiftlikte koyun ve sığır
temininden kaliteli yem teminine, ihracat öncesi hazırlık ve şirketin gelişmiş canlı
hayvan taşıyıcısı gemileri olan MV Ocean Swagman, MV Ocean Outback, MV Ocean
Drover ve MV Ocean Shearer gemilerinin kullanıldığı deniz taşımacılığına kadar
kendini canlı hayvan ihracatında mükemmelliğe adamıştır.
Avustralya dünyada hayvan refahında liderdir merkezi Perth, Batı Avustralya olan
Wellard da canlı koyun, sığır ve keçi ihracatındaki ilerlemeler açısından ön sırada
bulunmaktadır.
Dikey tedarik zincirimiz ve en yüksek hayvan refahı standartlarına bağlılığımız
sayesinde Wellard deniz yolculuğunun hem başlangıcında hem de sonunda kaliteli
canlı hayvan sunmaktadır.
Wellard ticaret alanındaki uzmanlığının yanı sıra Batı Avustralya’nın en büyük koyun
eti, yün ve tahıl üreticilerinden biridir.
Batı Avustralya’nın geniş tarım kuşağında 33,500 hektarlık ana çiftlik alanından
oluşan etkileyici bir mülk portföyü olan Wellard büyük ölçekli ve etkin tahıl, yün, canlı
koyun, koyun eti, sığır, sığır et ve sebze üretimi için sağlıklı üreme koşulları
sağlamaktadır.

Ek olarak, Wellard Agri uzun süreli leasing yöntemiyle 15,000 hektarlık bir alanda
daha çiftçilik yapmaktadır.
Wellard Agri çiftliklerinin ve güvenilir ticari ortaklarımızın bileşimi küresel
dayanıksız mallar işinin geliştirilmesinde, gıda emniyeti ve güvenliğinin
sağlanmasında dikey entegrasyonu mümkün kılarak “otlaktan tabağa kadar” sürecin
kontrolünü sağlar.
Wellard hakkında daha fazla bilgi için www.wellard.com.au sitesini ziyaret ediniz.
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