Har din rideskole styr på
foderet?
Kunne det være interessant for din klub at høre mere om
Pavos produkter og om silo og Big Box løsninger til store
hestehold? Så var det måske noget for jer at få besøg af en
foderrådgiver fra Pavo.
Ny foderrådgiver på Sjælland
Pavo har pr 1. septemper ansat Maiken Engelbrecht Iwenstam.
Maiken er ansat som sælger og foderrådgiver primært på
Sjælland. Hun er frisk og ligetil og har stort kendskab til branchen. Privat er hun dressurrytter. Maiken kommer gerne ud til
klubber og rideskoler og fortæller om Pavos produkter samt
giver gode råd om fodring. Kunne din klub være interesseret i et
besøg, så kontakt gerne Maiken på 92 44 88 99 eller mail
mei@pavo.dk.

Vallensbæk Ridecenter bruger de både silo- og big boxløsningen,
og det er de glade for:
”På Vallensbæk Ridecenter tilbyder vi to slags foder. PAVO
BasisSport Pro, som vi bruger som basis foder og PAVO All
Sports, som vi bruger til konkurrencehestene. Vi får leveret
foder ca. en gang om måneden. PAVO BasisSport PRO bliver
leveret løst i silo og All Sporten får vi i BigBox på 750 kg. Det
fungerer fint, og servicen er i top hos PAVO. De kender vores
leveringsmønster, og nogle gange ringer de og spørger, om ikke
vi skal have foder, hvis vi selv har glemt at bestille. Hestene på
centeret trives, og også rideskolehestene har det energiniveau,
som skal til for at kunne klare undervisningen af de mange børn,
som kommer hver dag,” siger Per Springborg.
Pavo, der også er behjælpelig med at anskaffelse af silo, har
følgende unikke siloprodukter:
Pavo BasisSport PRO
• 8 mm piller
• Vitamin/mineral indhold til sportsheste
• Havrefri
• Højt indhold af fibre
• Lavt indhold af stivelse
• Konkurrencedygtig pris
• Velegnet til rideskoler
Pavo AllSports Pro
• 8 mm piller
• Forhøjet indhold af protein og væsentlige vitaminer/mineraler i
forhold til AllSport i sæk

Silo og Big Box til store hestehold
Hvad der er interessant for mange klubber er, at Pavo har
mulighed for at levere kvalitetsfoder i silo eller BigBox, velegnet
til større stalde og rideskoler, til konkurrencedygtige priser. På

• Velegnet til heste i hårdt arbejde
• Højt indhold af fibre
• Konkurrencedygtig pris
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Pavo Condition PRO
• 8 mm piller
• Forbedret udgave af Condition i sæk
• Havre fri
• Vitamin/mineral indhold til sportsheste
• Højt indhold af fibre
• Lavt indhold af stivelse
• Konkurrencedygtig pris

Pavo er ligeledes interesseret i at fremme sporten og hjælper
gerne kunder med ærespræmier i forbindelse med stævner/arrangementer.
For uforpligtende tilbud kontakt venligst Maiken (Sjælland) 92 44
88 99 mail mei@pavo.dk eller Morten (Jylland og Fyn) 40 47 28
38 eller mail mdl@pavo.dk
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