Dear customers & business partners,

We are pleased to announce that Datamars S.A. of Switzerland and Bentley Czech s.r.o. have reached
agreement for Datamars to acquire the farm equipment distribution business of Bentley in the Czech and
Slovak markets as of January 2020.

Datamars are global leaders in delivering integrated product solutions in livestock management, animal
health delivery, pet identification and reunification and textile identification. In line with its strong livestock
focus, the company recently acquired the assets of the Zeetags and Tru‐Test companies, which both have
long established relationships with Bentley, having been distributed by the Bentley team for more than 26
years through Central and Eastern Europe.
Datamars manufactures livestock ear tags for the European, Middle East and African markets at its factory in
Nitra, Slovakia, which also serves as a local distribution warehouse for Datamars, Tru‐Test and Speedrite
products.
As an existing customer of Bentley farm equipment in this region you will now be served by Datamars Czech,
a newly established branch of Datamars’ existing Slovakian business.
As a result of this new partnership, we are pleased to be able to now offer you more direct contact with the
manufacturer of your products as well as a faster response to demand and quicker delivery thanks to the
local Slovakian base. As members of the Bentley Czech farm division sales & service team have joined
Datamars Czech branch office, we look forward to continuing our existing relationships and supporting you
and your business.
We believe this change builds on the success of Bentley Czech over the last 30 years and enables a deeper
commitment to the Central and Eastern Europe markets and the ability to deliver even greater value to our
customers.
Bentley Czech, as the one of leading suppliers on its markets, stays as the one of key supplier on the fields of
milk analysis equipment, laboratory equipment and R&D in these areas in the Central and Eastern Europe
and its commitments to its customers in those markets.

As of 03/01/2020 please send your orders to:
Mrs. Petra Provaznikova
Email: petra.provaznikova@datamars.com
Phone: +420 734 370 859
The e‐shop will remain active working as previously for the certain time period. Your existing Bentley Czech
sales contacts (for both, lab and agriculture products) remain available on their existing phone numbers.
For any other queries for Bentley Czech, please contact us on: Jan Říha, MSc, PhD, +420 776 135 995.

On behalf of Bentley Czech and Datamars S.A, thank you for your support and contribution to Bentley’s
success in the farm equipment markets in Poland, Czech and Slovakia. We both look forward to continuing to
work with you through this exciting new phase.
Best regards

Jan Říha

Klaus Ackerstaff

Regional Manager
Bentley Instruments, Inc.

Chief Executive
Datamars S.A.

Further information:
Since 1996, Bentley Czech (Tru‐Test Distributors Limited) has acted as distributor/agent for Bentley
Instruments Ltd., Tru‐Test Ltd., Zeetags Ltd. products on the Czech, Slovak and Baltic state markets
as well as the representative of connected services.
More recently, Bentley Czech has added animal incinerator solutions made by Waste Spectrum Ltd
company into this portfolio as well as other carefully selected and self‐developed products for
agriculture. During these years, Bentley Czech reached an important market share in these product
areas as well as positive feedback from our customers.
Datamars Slovakia, branch office, has as of 21st of January, 2020, assumed responsibility for:

agencies for Datamars, Tru‐Test, Speedrite and the other products in Datamars
S/A group for Czech, Slovak and the other markets;

agency for Waste Spectrum Ltd. products ‐ animal incinerators for CZ & SK;

the other activities and products in portfolio for Agi business of Bentley Czech;

distribution rights for ApiBalm products manufactured now and in the future by
Bentley Czech on CZ&SK markets as well as for Baltic states.
For more general information about Datamars, visit www.datamars.com.
For more general information about Bentley Czech, visit www.bentleyczech.cz.

Vážení zákazníci,

s potěšením vám oznamujeme skutečnost, že společnosti Datamars S/A (Švýcarská federace) a
Bentley Czech s.r.o. (Česká republika) dosáhly v lednu 2020 dohody o převzetí distribuce produktů
pro zemědělskou prvovýrobu společností Datamars.

Datamars je jednou z vedoucích globálních společností dodávajících komplexní řešení pro
management živočišné výroby, identifikaci hospodářských a zájmových zvířat, vybraných zdravotních
a veterinárních pomůcek pro domácí i užitková zvířata, a v neposlední řadě, dodavatelem řešení pro
průmyslovou RFID identifikaci textilu. V souvislosti s rostoucím zaměřením společnosti na produkty
týkající se živočišné výroby, patří k důležitým akvizicím společnosti v nedávné minulosti převzetí
společností Zeetags Ltd. a Tru‐Test Ltd., významných inovačních dodavatelů vybavení pro identifikaci
hospodářských zvířat a management živočišné výroby, se sídlem na Novém Zélandu. Obě zmíněné
společnosti měly v uplynulých 30 letech vztah nejen k českému a slovenskému trhu, ale především
ke společnosti Bentley Czech, která jejich produkty jako výhradní zástupce distribuovala v teritoriu
střední a východní Evropy po dobu 26 let.
Datamars v současné době produkuje svá identifikační řešení pro živočišnouo výrobu pro oblasti
Evropy, Blízkého východu a Afriky mimo jiné ve výrobním závodu v Nitře (Slovenská republika), který
současně disponuje distribučním centrem pro produkty Datamars, Tru‐Test a Speedrite.
Existující zákazníci Bentley Czech pro výše uvedené portfolio společnosti Datamars budou od této
chvíle využívat služeb společnosti Datamars Slovakia s.r.o., resp. její české pobočky.
V důsledku uvedených skutečností bude společnosti Datamars potěšením nabídnout vám,
zákazníkům, bližší kontakt s výrobcem technologií, které používáte, stejně tak, jako pružnou reakci
na vaše požadavky a dodávky v souvislosti se zázemím společnosti na Slovensku.
Členové prodejního a servisního týmu Bentley Czech pro zemědělskou prvovýrobu se v rámci této
akvizice stávají zaměstnanci nové pobočky Datamars v ČR. Doufáme, že jim i nadále zachováte přízeň
a navážete na úspěšnou spolupráci.
Věříme, že popsané změny staví na úspěchu společnosti Bentley Czech v uplynulých téměř 30 letech
a otevírají další možnosti pro expanzi na trzích střední a východní Evropy. Stejně tak české
zastoupení Datamars věří, že bude v budoucnosti schopno vyhovět požadavkům našich zákazníků
díky přímému spojení s výrobcem a dodavatelem jednotlivých produktů a technologií.

Společnost Bentley Czech zůstává jednou z vedoucích společností na trhu s laboratorním vybavením
v oblasti potravinových zdrojů, analýzy mléka a kmenového sortimentu Bentley Instruments Inc. a
výzkumu & vývoje v těchto oblastech ve střední a východní Evropě.
Od 3.2. 2020 zasílejte své objednávky na:
Paní Petru Provázníkovou
E‐mail: petra.provaznikova@datamars.com
Telefon: +420 734 370 859

E‐shop zůstane aktivní po určité období jako dříve.
Vaše stávající prodejní kontakty Bentley Czech (laboratorní i zemědělské produkty) zůstanou k
dispozici na stejných telefonních číslech.

V případě jakýchkoli dalších dotazů na společnost Bentley Czech s.r.o. nás prosím kontaktujte na:
Mgr. Jan Říha, Ph.D., +420 776 135 995.

Jménem obou společností vám děkujeme za podporu a úspěch společnosti Bentley Czech v ČR, SR a
dalších zemích střední a východní Evropy. Těšíme se na další spolupráci v nových podmínkách.

S pozdravem,

Jan Říha

Klaus Ackerstaff

Regional Manager
Bentley Instruments, Inc.

Chief Executive
Datamars S.A.

Další informace:
Od roku 1996 působí Bentley Czech s.r.o. (Tru‐Test Distributors Limited) jako distributor/agent pro
produkty a služby poskytované Bentley Instruments Ltd., Tru‐Test Ltd., Zeetags Ltd. na českém,
slovenském trhu a ve státech Pobaltí.
V nedávné minulosti se společnost Bentley Czech začala zabývat také řešeními pro spalování
kadáverů zvířat poskytovaných firmou Waste Spectrum Ltd a také poskytováním dalších pečlivě
vybraných, případně samostatně vyvinutých, produktů pro zemědělskou živočišnou výrobu. Během
těchto let dosáhla společnost Bentley Czech významného tržního podílu v těchto produktových
oblastech a pozitivní zpětné vazby od množství zákazníků.

Česká pobočka Datamars Slovakia převzala od 21. ledna 2020 odpovědnost za:
• obchodní zastoupení pro produkty Datamars, Tru‐Test, Speedrite a další produkty skupiny
Datamars S.A. pro český trh, slovenský a další trhy;
• zastoupení pro produkty Waste Spectrum Ltd. ‐ spalovny zvířat pro CZ & SK;
• další aktivity a produkty v portfoliu zemědělského podnikání společnosti Bentley Czech;
• distribuční práva pro produkty ApiBalm, vyráběné nyní a v budoucnu společností Bentley Czech, na
trzích CZ&SK i pro pobaltské státy.

Pro více informací o společnosti Datamars navštivte: www.datamars.com.
Pro více informací o společnosti Bentley Czech navštivte: www.bentleyczech.cz.

