Zimowa pogoda: Just-in-time jest teraz!
Szanowni Państwo
Obecnie prawie nie ma dnia, aby w wiadomościach
gospodarczych nie pojawił się nagłówek
informujący o wąskich gardłach i niedoborach na
bardzo różnych rynkach części budowlanych
i zamiennych. Nawet znani producenci
samochodów są zmuszeni do ograniczenia
produkcji z powodu braków podzespołów, których
nie można dostarczyć w wymaganej ilości.
Dlatego planowanie już teraz się opłaci!
Nasi koledzy z działu zaopatrzenia i logistyki robią wszystko, co w ich
mocy - nota bene nie tylko przez kilka tygodni - aby przezornie
i umiejętnie zadbać o to, by nasze magazyny były gotowe dla
Państwa w nadchodzącym sezonie zimowym. Nic nie napędza nas
bardziej niż pomoc w zapewnieniu ich gotowości operacyjnej.
W przypadku zimy, która jest tuż za rogiem, będzie to
prawdopodobnie działać razem tylko ze względu na szczególną
sytuację. Im wcześniej poznamy Twoje potrzeby, tym lepiej będziemy
w stanie przeprowadzić Cię przez zimę pod względem zaopatrzenia
w części zamienne.

Just-in-time jest teraz!
Wyjątkowe sytuacje wymagają kreatywnych
rozwiązań. Wy, pracownicy służb zimowych,
wiecie o tym lepiej niż wielu innych. Dlatego
już dziś zapraszamy Państwa do kontaktu
z nami. Porozmawiaj z nami o swoich
potrzebach i zapewnij sobie serwis, którego
potrzebujesz, aby sprostać swoim zadaniom
w czasach niedoborów i długich terminów
dostaw. W nadchodzącym sezonie nie ma co
czekać, bo zima nie przejmuje się globalnymi
łańcuchami dostaw.

Skontaktuj się z doradcą serwisowym już
dziś, aby zarezerwować!
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie.
Ilustracje niewiążące. Pomyłki i zmiany zastrzeżone.
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