
 

 

 

 
 

Firma Zinpro® z siedzibą w stanie Minnesota jest obecna  
na rynku już od 50 lat i świętuje swoją rocznicę założenia 

 

Ta wiodąca na rynku firma zajmująca się żywieniem zwierząt powstała  
w mieście Excelsior w stanie Minnesota w 1971 roku 

 
EDEN PRAIRIE, Minnesota – 18 maja 2021 roku – Zinpro Corporation, wiodący dostawca 

rozwiązań z zakresu żywienia zwierząt, obchodzi dzisiaj Dzień Założenia Firmy. Jest to owocem 

wsparcia, które firma otrzymała od swoich pracowników i klientów przez ostatnich 50 lat.  

Setki pracowników Zinpro uczestniczyło w wirtualnym spotkaniu związanym z 50 rocznicą, które 

było transmitowane z głównej siedziby firmy. Każdy regionalny oddział firmy zaplanował 

obchodzenie tej rocznicy w wyjątkowy dla siebie sposób. 

”Obecnie z uznaniem wracamy myślami do śmiałej wizji oraz determinacji, które pozwoliły tej firmie 

o skromnych początkach w Minnesocie przekształcić się w rodzinną firmę o globalnym zasięgu” 

powiedział Rob Sheffer, prezes i CEO of Zinpro. ”Dla założycieli Zinpro poprawa zdrowia  

i dobrostanu zwierząt dzięki suplementacji pierwiastków mineralnych była ich pasją, którą nadal  

w obecnych czasach Zinpro dzieli ze swoimi klientami na całym świecie. Niezwykle cieszymy się, 

że będziemy mogli kontynuować to partnerstwo przez kolejnych 50 lat, a nawet dłużej, 

jednocześnie przyczyniając się do poprawy zdrowia zwierząt, bardziej efektywnego  

i zrównoważonego wykorzystywania zasobów oraz owocnej współpracy z naszymi klientami.” 

Firma Zinpro została założona w 1971 roku przez Deana i Mary Andersonów jako niewielka firma 

produkująca organiczne pierwiastki śladowe, a pierwszym produktem, który wprowadziła na rynek 

był preparat ZINPRO 40 (kompleks metioniny i cynku). Koncepcja Deana Andersona opierała się 

na stosowaniu cynku w celu poprawy żywienia zwierząt i ich produkcyjności. Opracowano formułę, 

w której stosowano pierwiastki mineralne podlegające wchłanianiu do krwi przez specjalny kanał 

przy udziale transportera aminokwasów zapewniającego bardziej efektywne wchłanianie 

pierwiastków. Kolejnych odkryć dokonywano dzięki rozległym eksperymentom naukowym  

oraz badaniom opisywanym w recenzowanych czasopismach. Dzięki nim firma Zinpro, w krótkim 

czasie stała się autorytetem w zakresie żywienia zwierząt, a swoje działania opiera na silnych 

podstawach naukowych. W krótkim czasie firma Zinpro zaczęła opracowywać nowe produkty 

zawierające pierwiastki śladowe oraz wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania dostępne 

obecnie na całym świecie. 

Obecnie Zinpro jest wiodącą firmą oferującą globalne rozwiązania z zakresu żywienia 

przeżuwaczy, drobiu, świń, koni, akwakultury, zwierząt towarzyszących, a nawet ludzi. Zinpro ma 

nadal charakter firmy rodzinnej, w której pracuje zespół światowej klasy specjalistów z zakresu 

żywienia zwierząt. Firma ma 11 regionalnych biur na całym świecie i sprzedaje swoje produkty  

w ponad 70 krajach. Kliknij tutaj żeby obejrzeć nagranie przedstawiające historię Zinpro i wizję 

dotyczącą przyszłości. 

Zinpro świętuje swój kamień milowy, którym jest obecność na rynku od ponad 50 lat, realizując 

rebranding, który współgra z pasją firmy oraz jej zaangażowaniem w lepszą przyszłość:  

Advancing Performance Together™.Ten nowy i niezwykle ciekawy wizerunek firmy nawiązuje  

do oferowanych przez nią rozwiązań oraz podejścia ukierunkowanego na efektywność, którego 

celem jest poprawa zdrowia i dobrostanu ludzi oraz zwierząt. W celu uzyskania dodatkowych 

informacji na temat rozwiązań Zinpro opartych na pierwiastkach mineralnych oraz historii firmy, 

zachęcamy do odwiedzenia naszej zaktualizowanej strony zinpro.com 

 

https://www.zinpro.com/celebrating-50-years-of-innovation/
https://www.zinpro.com/to-innovate-the-industry-were-innovating-ourselves/
https://www.zinpro.com/


 

 

 

 

 

 

O Zinpro 

Od ponad 50 lat, Zinpro jest pionierem w zakresie badań i rozwoju pierwiastków śladowych 

wpływających na produkcyjność, a także innowacyjnych rozwiązań, które poprawiają zdrowie  

i dobre samopoczucie zarówno zwierząt jak i ludzi. Jako rodzinna firma prywatna, równomiernie 

rozwijamy się w zrównoważony sposób dzięki produkcji jakościowych produktów, światowej klasy 

zespołu ekspertów i zaangażowaniu w pomoc naszym klientom w uzyskiwaniu lepszych wyników 

za pomocą rozwiązań opartych na suplementach pierwiastków śladowych. Z 11 regionalnymi 

biurami w 10 krajach i produktami wprowadzonymi na rynek w ponad 70 krajach na całym świecie, 

Zinpro jest globalnym liderem w zakresie zaawansowanych metod żywienia i inteligentnych 

praktyk, przyczyniających się do tworzenia lepszego i bardziej zrównoważonego świata.  

Więcej informacji dostępnych jest na zinpro.com 

 
Kontakt Zinpro z regionalnymi mediami (Europa): 
 
Dr Graham M Webster 
Regional Marketing Manager – Europe and South Africa 
Zinpro Corporation 
+44 7786 631157 
gmwebster@zinpro.com 
 
Dr Flore Suter 
Senior Regional Marketing Associate – Europe and South Africa 
Zinpro Corporation 
+43 664 212 1383 
fsuter@zinpro.com 

http://www.zinpro.com/

