
Prisliste for foderblandinger i PC-Horse

PC-Horse markedsføres i Danmark av PC-Horse Sverige KB 
email: jan@sjunnesson.nu 
Læs mere på www.pchorse.dk

PC-Horse tilbyder nationale og multinationale fodervirksomheder mulighed for, at distribuere selskabets 
produkter og medfølgende foderanalyser til visning og beregning af foderplaner i programmets obligator-
iske foderliste - den såkaldte. Garanti Foder Liste. Data om det enkelte foderprodukt  gemmes centralt i PC-
Horse foder-database med de værdier, der gælder i oprindelseslandet. Når du downloader data fra et andet 
land ( anden sprogversion), konverteres alle foderdata automatisk til de standarder, der gælder lokalt.

Distributionsaftalen mellem PC-Horse og foderfirmaet styrer, hvilke brands der skal vises. Der er også mu-
lighed for at begrænse distributionen til f.eks  virksomhedens egne brugere og / eller til selektive kunder 
og organisationer

For multinationale distributører betyder muligheden for at distribuere deres foderdata, i flere lande, en 
betydelig fordel. Samtidigt er det relativt billigt pr ekstra land foderet skal vises. I løbet af året  kan der 
tilføjes nyt foder eller ændringer i eksisterende produkter

Hvad der vises og kan beregnes i PC-Horse

PREMIUM Distribution:  Foderanalyser vises for 
alle anvendere af PC-Horse.  
Basispakke: 9 500 DKR*
 
Inklusiv:  PC-Horse Konsultversion til  firmaer 
inklusiv en (1) brugerlicens gældende for et land 
og sprog. Publicering af et(1) foder i 1 land under 
et varemærke.
 
Extra:
pr foderanalyse 900 DKRmax 25 000)
pr tillagt varemærke 2 500 DKR  
pr tillagt landeliste 4 000* DKR
pr bruger (personal) 400 DKR
Webhorse-funktionalitet (25 000 DKR) 

SELECTIVE Distribution:  Foderanalyser vises 
for eget firma og specificerede brugere
Basispakke: 12 000 DKR*
 
Inklusiv PC-Horse Konsultversion til firma inklu-
siv en (1) brugerlicens gældende for et land 
og ett sprog. Publicering af et(1) foder i 1 land 
under et varemærke
 
Extra:
pr foderanalys 900 DKR (max 20 000)
pr tillagt varemærke 2 500 DKR
pr tillagt landeliste  4 000* DKK  
pr bruger (personal) 400 DKK

* Resp språkversion av programmet  Alle priser exkl moms.
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