COVID-19 aktuális információk - Festo
Tájékoztató ügyfeleink részére

A koronavírus által okozott világjárvány még mindig jelentős hatással van
mindennapi életünkre, mind a magán, mind az üzleti szférában. Ennek
fényében szeretnénk tájékoztatni Önöket a Festo jelenlegi helyzetéről.

Dátum

2020.06.23.

A fő hangsúly továbbra is alkalmazottjaink és partnereink védelmén van.
Számos intézkedést hoztunk annak érdekében, hogy dolgozóinkat és üzleti
partnereinket a legkörültekintőbben védjük a koronavírus okozta
megbetegedéssel szemben. Emellett ugyanolyan fontosnak tartjuk a
gyártás zavartalanságának fenntartását és ügyfeleink teljeskörű
kiszolgálását.
Jelenleg folyamatosan érkeznek a megrendelések, szállítási készségünk jó.
A teljes termékportfóliónk elérhető, kivéve néhány termék, melyek
időszakos hiánya az orvostechnológiai szektor átlag feletti megrendelései
miatt keletkeztek. A COVID-19 világjárvány eredményezte, hogy ezen
termékeink iránt világszerte óriási igény mutatkozik, ezért cégünk a
társadalmi felelősségvállalás teljesítése érdekében előnyben részesítette
ezeket igényeket.
Az aktuális helyzet a következő:
• Mindenre kiterjedő intézkedéseket tettünk munkavállalóink
egészségének megőrzése érdekében. A nem közvetlenül a gyártásban
dolgozó munkavállalóink többsége otthonról végzi a munkáját. A Festo
területén szigorú higiéniai előírásokat vezettünk be, az intézkedések
betartását folyamatosan ellenőrizzük.
• A Festo gyárak zavartalanul üzemelnek. Ez különösen vonatkozik a kínai,
amerikai, brazil, indiai és magyar üzemeinkre.
• A Festo mind a 61 nemzetközi értékesítési vállalata működik, bár több
helyen el kell tekintenünk a személyes találkozóktól, annak érdekében,
hogy jogkövetően be tudjuk tartani a hivatalos előírásokat.
• Szállítási készségünk jó, a világ bármely pontján ki tudjuk elégíteni
ügyfeleink igényeit, késések csak néhány esetben fordulnak elő.
• Beszállítóinkkal folyamatosan egyeztetünk az ellátási lánc biztosítása
érdekében. Velük kapcsolatban nagyon pozitív tendenciát tapasztalunk,
és itt is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk
a kiváló együttműködésükért!
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Kiemelkedő fontossággal bír, hogy továbbra is elérhetők legyünk
ügyfeleink számára. Műszaki szaktanácsadóinkkal bármikor felveheti a
kapcsolatot telefonon, a DSE (Digital Sales Engineer) webkonferencia
eszközünk segítségével, és lassan a személyes találkozók is lehetővé
válnak. Online szolgáltatásaink továbbra is elérhetők, többek között a
Quick Search Plus program, az Online Shop, vagy az ingyenes webes
szemináriumok, és azok visszanézhető felvételei.
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2020.06.23.

Szállítási kapacitásunk helyzetéről továbbra is folyamatosan tájékoztatjuk
Önöket. Amennyiben a szállítási határidők jelentősen kitolódnának
értékesítési munkatársaink azonnal felveszik a kapcsolatot az
ügyfeleinkkel.
A mielőbbi viszontlátásig!
Tisztelettel,

…………………………………
Szövényi-Lux Márton
Festo Kft., ügyvezető

Festo Automatika
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Fővárosi Bíróság, mint
Cégbíróság,
Cg.: 01-09-060461
Adószám: 10159277-2-41
H-1037 Budapest
Csillaghegyi út 32-34.
Tel.: +36/1-436 5111
Fax: +36/ 1-436 5101
E-mail: info_hu@festo.com
www.festo.hu

