COVID-19 (koronavírus)

INFORMÁCIÓK A STUDEX® TERMÉKKEL DOLGOZÓKNAK
Kedves STUDEX® FÜLLYUKASZTÓ!
A STUDEX® csapata ezúton szeretné megosztani Veled a COVID-19 (koronavírus) járvány kapcsán
felmerült aktuális és előremutató pozitív gondolatait.
Köszönjük az eddig belénk fektetett bizalmadat, a jelen helyzetet is úgy tervezzük kezelni, hogy
erre a jövőben is érdemesek legyünk.
Szeretnénk, ha közösen birkóznánk meg az előttünk álló kihívásokkal.
Amiben most segíteni tudunk:
Amennyiben van online áruházad és ott forgalmazol Sensitive by STUDEX® fülbevalókat, mi
szívesen népszerűsítjük azt a végfelhasználók felé, az online értékesítésed elősegítése
érdekében. Hamarosan további információkat küldünk ezzel kapcsolatban.
Meggyőződésünk, hogy az ÚJRAKEZDÉSKOR a professzionális szolgáltatásaid – köztük a
füllyukasztás – kiemelkedő jelentőségűek lesznek az üzleted forgalmának újjáépítésében és az
értékesítés fellendítésében.
Csapatunk készen áll, hogy a jövőben is támogassa az igényeidet – most és miután a helyzet
stabilizálódott-, és segítsen abban, hogy újból csillogást varázsoljunk az ügyfelek fülére.
Ebből a célból jelenleg is gőzerővel dolgozunk egy promóción, ami az év későbbi időszakában
segíthet a forgalmad fellendítésében.
Együtt fogunk átjutni ezen a nehéz időszakon.
Felajánljuk, hogy bármikor, ha bármilyen kérdésed vagy problémád felmerül, lépj velünk
kapcsolatba.
Vigyázz Magadra, Maradj Pozitív, és Ne feledd, hogy itt vagyunk számodra.
Minden jót kíván neked, családodnak és szeretteidnek a STUDEX® csapata!

STUDEX® JAVASLATAI A COVID-19 (KORONAVÍRUS)
JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATBAN GYAKORI KÉRDÉSEK
ÉS VÁLASZOK, AMIT AZ UTÓBBI NAPOKBAN TETTETEK
FEL
A STUDEX® irodáiban (STUDEX OF EUROPA valamint STUDEX HUNGARY) mindennapi
működésünk bizonyos kiigazításokkal folyik, ez azt jelenti, hogy néhány kollégánk otthonról
dolgozik és a személyes vásárlás nem lehetséges.
De ne aggódj!

Szokásos módon webshopunk továbbra is működik!

Folyamatosan figyeljük a fejleményeket és követjük a hatóság ajánlásait, minden országban,
ahol működünk.
Telefonon vagy e-mailben továbbra is elérhetsz minket, de ha szükségesnek érzed, kérhetsz
időpontot a Skype-on, Facetime-on vagy más video chat eszközön keresztüli beszélgetésre is.

HELYZETJELENTÉS A LOS ANGELES-I (USA) STUDEX KÖZPONTUNKRÓL:
Kollégáink túlnyomó többsége otthonról dolgozik, de a termelési részleg a helyzetre
való tekintettel 2020. április 19-ig zárva tart.
HELYZETJELENTÉS A STUDEX EURÓPAI KÖZPONTUNKRÓL
Az USA-ban működő egységeinkből a behozatal 2020. április 19-ig lezárult, azonban jelentős számú
termék van az európai központi raktárunkban, így továbbra is zavartalan az áruellátás.
MEGHOSSZABODIK A RENDELÉSEK FELDOLGOZÁSI IDEJE AZ EURÓPAI
KÖZPONTI RAKTÁRBAN?
Az rendeleti úton meghozott óvintézkedések eredményezhetnek valamivel hosszabb szállítási időt.

HA TÖBBET SZERETNÉL MEGTUDNI A TÉGED ÉRINTŐ KÉRDÉSEKRŐL, HÍVJ MINKET

Keress minket az alábbi elérhetőségeken: E-mail, Telefon, Webshop,
Skype: Studex Hungary Skype Budapest, Facetime vagy bármilyen más eszközön.
Vigyázz Magadra! Vigyázzunk Egymásra! Studex-Együtt Mindig Könnyebb!
Üdvözlettel:
A Studex Hungary Csapata

