Wellard adalah salah satu perusahaan agri bisnis terkemuka di pasar internasional.
Perusahaan ini juga merupakan salah satu pengekspor terbesar di dunia, yang
mengirim ternak domba dan sapi, pemilik dan operator armada ternak berteknologi
terdepan di dunia dan salah satu penghasil biji-bijian, domba dan wol terbesar di
Australia.
Perusahaan ini berada di garis terdepan dalam memenuhi permintaan protein
internasional yang semakin meningkat melalui pencarian, transportasi dan pasokan
ternak berkualitas, biji-bijian dan nilai tambah produk untuk konsumen di seluruh
dunia.
Dengan kantor-kantor dan perwakilan di seluruh Asia, Timur Tengah, EropaTimur,
Amerika dan Australia / SelandiaBaru, Wellard memiliki jangkauan global dan
pemahaman yang unik dari sisi penawaran pasar dan sisi permintaan di mana
perusahaan beroperasi.
Bisnis utamanya adalah memenuhi permintaan domba dan ternak hidup ke Timur
Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur dan Asia, menghasilkan hubungan yang penting
antara produsen ternak berkualitas dan konsumen di seluruh dunia.
Sebagai eksportir ternak terkemuka di dunia, Wellard berkomitmen untuk menjadi
yang paling unggul dalam ekspor ternak hidup, dari penyediaan domba dan sapi di
peternakan, pasokan pakan yang berkualitas, persiapan sebelum proses ekspor dan
transportasi laut menggunakan armada canggih dari perusahaan kapal ternak, MV
Ocean Swagman, Outback Ocean MV, MV Ocean Drover dan MV Ocean Shearer.
Australia adalah negara yang paling terunggul di dunia dalam penyejahteraan hewan
dari pusatnya di Perth, Australia Barat, Wellard selalu berada di garis depan dalam
kemajuan penyejahteraan ekspor ternak hidup seperti domba, sapi dan kambing.
Melalui rantai pasokan vertikal dan komitmen kami untuk standar yang tertinggi
dalam kesejahteraan hewan, Wellard memenuhi permintaan ternak berkualitas
secara langsung dari peternakan sampai ke konsumen.
Selain dari keahliannya dalam bidang dagang, Wellard juga merupakan salah satu
penghasil domba, wol dan biji-bijian terbesar di Australia Barat.
Wellard memiliki portofolio properti yang membanggakan dari 33.500 hektar lahan
pertanian utama di seluruh sabuk yang luas di daerah Australia Barat, menyediakan
kondisi pertumbuhan yang sehat untuk skala besar bagi Wellard dan produksi yang
efisien dari wol, domba hidup, sapi, dan biji-bijian.

Lebih dari itu Wellard Agri juga memiliki peternakan lain seluas 15.000 hektar yang
berstatus sewa dalam jangka panjang.
Kombinasi antara pertanian Wellard Agri dan kerjasama komersial kami yang
terpercaya adalah sangat penting dalam pengembangan bisnis komoditas global
yang lembut melalui integrasi vertikal, mengendalikan proses dari "peternakan ke
piring" untuk memastikan keamanan dan ketersediaan pangan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Wellard, kunjungi www.wellard.com.au
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