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Tedarik Durumu Bilgilendirmesi

Değerli Müşterilerimiz,
Bildiğiniz gibi dünyada hızla yayılan Corona Virüsü (Covid-19) insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit
etmektedir. Bu süreçte başta sağlık kuruluşları olmak üzere ilgili sektörlerde ürün tedariğindeki devamlılık
büyük önem arz etmektedir.
Würth Türkiye olarak başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü ve Grubumuzun
belirlediği önlemleri dikkate alıyor ve tedarik zincirimizin sürekliliğini sağlamak için aldığımız tedbirleri
titizlikle uyguluyoruz.
Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını çok önemsiyoruz.
Bunun için;


Sahada, ofislerimizde ve depomuzda hijyen kurallarını uyguluyoruz.



Müşterilerimizle sosyal mesafeyi koruyoruz ve öncelikle telefon, e-posta vs. üzerinden irtibat kurmaya
özen gösteriyoruz.



Müşterilerimizin ürünlerimizi güvenle kullanabilmesi için gerekli bütün tedbirleri gözden geçiriyor ve
uyguluyoruz.



Türkiye genelindeki mağazalarımızda her türlü önlemimizi alarak hizmet vermeye devam ediyoruz
(Mağaza bilgilerimize buradan ulaşabilirsiniz: WAM)

Bununla beraber tedarik aşamasında yaşanan bazı sıkıntılar hakkında da sizleri bilgilendirmek isteriz.
Olağanüstü talep gören maskelerde programımızda bulunan ürünlerin stokları tükenmiştir ve tekrar ne
zaman stoklarımızda olacağına dair tahminde bulunmak şu an için mümkün değildir. Ayrıca global olarak
gerek talebe bağlı hammadde sıkıntısı, gerek uluslararası sevkiyatlarda yaşanan gecikmelerden dolayı
aşağıdaki ürün gruplarının teslimlerinde aksaklıklar söz konusudur:
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- Kızılötesi termometreler
- El temizleyici ürünler
- Tek kullanımlık koruyucu ürünler
- İzolasyon bantları
- İzopropanol temizleyiciler
Tedarik zincirindeki mevcut kısmi belirsizliğe göre gecikme yaşanacak ürün gruplarında artış olacağı
öngörümüzle beraber bu ürünlerin alternatiflerine en kısa zamanda geçmek için de çalışmalarımız devam
etmektedir.
Würth olarak programımızdaki geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet vermeye devam edeceğimizi
bildirir, sağlıklı günler dileriz.

Zekeriya Uluca

Engin Türker

CEO

Satınalma Müdürü

2/2

WYS_09_FRM_01 / 03.2018 / V0.1

