Kedves Ügyfelünk!
Jelen levelünkben arról szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy az ellátási lánc folyamatos
zavarai, és az Ukrajnában kibontakozó tragikus események miként befolyásolják
termelésünket és szállításainkat.
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A Festo tulajdonosai, felügyelőbizottsága és vállalati igazgatósága aggodalommal tekint
az ukrán nép szenvedéseire, és aktívan támogatja a humanitárius kezdeményezéseket.
A Festo nagyon kevés anyagot szerez be ukrajnai beszállítóktól, az esetleges kieséseket
a beszállítói hálózatunkon belül tudjuk kompenzálni, és nem számítunk semmilyen
súlyos ellátási zavarra ezen ok miatt.
Folyamatosan kapcsolatban állunk a helyi alkalmazottainkkal, akiket ott támogatunk,
ahol csak lehet. Bizakodással tekintünk az Ukrajnában zajló háború mielőbbi
befejeződése elé, és mély együttérzésünket fejezzük ki munkatársainknak és
családjuknak, valamint Ukrajna minden lakosának.
Ha a globális helyzetet nézzük, a termékeink és szolgáltatásaink iránti világszintű
kereslet 2021-ben folyamatosan nőtt, és 2022 első negyedévében tovább gyorsult.
Az európai, ázsiai és a világ minden táján található üzemeinkben rekordszinten folyik a
gyártás. Gyáraink megfelelő kapacitással és rugalmassággal tudják kezelni a rendkívüli
keresletet. Ezen felül a megnövekedett igényekre való tekintettel továbbra is folytatjuk a
beruházásokat a termelési kapacitás bővítése érdekében.
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Sajnos az ellátási lánc szűk keresztmetszetei továbbra is fennállnak, különösen a
félvezető eszközök esetében. Ez főként a mikroprocesszorokat, vezérlőket és a
kommunikációs chipeket tartalmazó intelligens alkatrészeket érinti. Sokat dolgozunk
azon, hogy enyhítsük ezen hiányzó alkatrészeknek az ügyfeleinkre gyakorolt hatását,
beleértve a globális termékkeresést, a brókerek igénybevételét és az alkatrészek
felkutatását, akár erősen megemelt áron is. Ezzel párhuzamosan intenzíven beruházunk
a nyomtatott áramköri lapok újratervezésébe, hogy lehetővé tegyük a kritikus
alkatrészek cseréjét.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy támogassuk ügyfeleinket ezekben a nehéz
időkben. Teljesen megértjük, hogy a megbízhatatlan szállítások mennyi időt,
fennakadást és egyéb problémát okoznak az Önök vállalkozásának, mivel mi is érezzük
ezt a saját termelésünkben. Arra törekszünk, hogy a szállítások a megszokott magas
szintű szolgáltatás, megbízhatóság és teljesítmény szintjére álljanak vissza.
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Amennyiben a szállításaink hátrányosan érintik Önt, természetesen segítünk megoldást
találni. Szakembereink partnereinkkel közösen megvizsgálják, hogy lehetséges-e
helyettesítő termék használata, vagy a meglévő termék javítható-e. Ígérjük, mindent
megteszünk annak érdekében, hogy az Ön termelése folyamatos maradhasson.
Rendkívül hálásak vagyunk, hogy ezekben a nehéz időkben is kapcsolatban
maradhatunk.

Tisztelettel;

Dr. Ansgar Kriwet
Az igazgatótanács értékesítésért felelős tagja
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