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Firma AGRO Ryszard Siwek jest producentem, w szczególności sprzętu rolniczego oraz balustrad, ogrodzeń i bram różnego typu, w tym do automatycznych systemów otwierania. Firma oferuje swoim klientom
ponadto różnego rodzaju usługi, w tym między innymi: naprawa sprzętu rolniczego, spawanie, toczenie,
frezowanie, transport.
Oferta handlowa przedsiębiorstwa w zakresie sprzętu rolniczego to: owijarka bel, przyczepy,
rozrzutniki, wał strunowy, agregat uprawowy.
Przedsiębiorca ukończył Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach
o kierunku ślusarz, operator obrabiarek skrawających, spawacz. Ponadto w latach 1986-2003 pracował w firmie ERMET Spółdzielczym Zakładzie
Techniczno-Handlowym jako spawacz, ślusarz,
tokarz, frezer, brygadzista – zajmując się naprawą
sprzętu rolniczego. Przedsiębiorca posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w branży, które pozwalają mu na profesjonalne wykonywanie usług
naprawczych sprzętu rolniczego, ponadto produkcji sprzętu rolniczego wysokiej jakości.
Planowanym przedmiotem indywidualnej
działalności gospodarczej miał być jedynie warsztat mechaniczny, którego głównym przedmiotem
działalności byłoby świadczenie usług naprawy
maszyn rolniczych, zarówno w warsztacie znajdującym się w siedzibie firmy w Swatach, jak
i u klienta, a więc w miejscu wystąpienia usterki.
W zamyśle przedsiębiorca miał na uwadze wyróżnić swoją firmę indywidualnym podejściem
do odbiorcy. Pomysł na taki rodzaj biznesu zrodził się w momencie, gdy stanął przed wyborem
swojej dalszej drogi zawodowej. Musiał zdecydować czy poszukać nowej pracy, a tym samym
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dalej być pracownikiem, czy stać się niezależnym
przedsiębiorcą. Wybór tej drugiej drogi ułatwiło
zdecydowanie możliwość pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Po długich przemyśleniach, czym warto się zająć,
co dałoby godziwe utrzymanie, zapadła decyzja,
że dobrym pomysłem będzie otworzenie warsztatu naprawy sprzętu rolniczego. Za tym wyborem
stanęło zdecydowanie duże doświadczenie zawodowe przedsiębiorcy, bogata wiedza jak naprawdę
należy wykonać bardzo dobrze usługę. Ponadto
teren działania firmy zamieszkują w znaczącej
części rolnicy, którzy potrzebują korzystać z usług
naprawczych posiadanego sprzętu, który zużywa
się w związku ze stałą eksploatacją w gospodarstwie. Pierwotnie przedsiębiorca miał zajmować
się jedynie usługą naprawy sprzętu rolniczego,
jednak w trakcie prowadzonej działalności i stałej
obserwacji rynku zauważył nowe możliwości rozwoju firmy, z których skorzystał. Obecnie w swojej ofercie handlowej posiada produkcję sprzętu
rolniczego, balustrad, ogrodzeń i bram różnego
typu. Świadczy także różnego rodzaju usługi między innymi: spawanie, tłoczenie, frezowanie.
Firma AGRO Ryszard Siwek została zarejestrowana w czerwcu 2010 roku, z tym że od
1 lipca 2010 roku działa, w formie indywidualnej
działalności gospodarczej osoby fizycznej. Po za-

rejestrowaniu na przełomie lipca i sierpnia 2010
roku został zakupiony niezbędny do prowadzenia zamierzonej działalności sprzęt. Pierwszych
klientów firma pozyskała już w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności. Obecnie sukcesywnie powiększane jest grono klientów, stale poszukując nowych możliwości rozwoju.

Każdemu przedsiębiorcy obecnemu lub potencjalnemu, właściciel radzi, aby uważnie obserwował najbliższe otoczenie. Wiele ciekawych
możliwość, dobrych pomysłów na biznes, można
zauważyć właśnie w najbliższym otoczeniu, działalność przedsiębiorcy jest tego dobrym przykładem.

Sukcesem firmy jest poszerzenie obszaru działalności firmy na teren całej Polski. Początkowo
był to teren najbliższych powiatów.
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