V Ostravě, 23. července 2019

Vážení obchodní partneři,
dovoluji si vás touto cestou informovat, že k 31.7.2019 bude ukončena smluvní spolupráce se společností
Mitsubishi Electric (CZ), přičemž dále budeme pokračovat v dodávkách zboží tohoto výrobce v pozici
nezávislého distributora.
Rádi bychom vás ujistili, že tato změna nebude mít žádný dopad na fungování naší společnosti a plnění
závazků vůči našim partnerům. Naopak tuto změnu chápeme jako příležitost k dalšímu zlepšování našich
služeb a výraznému rozšíření portfolia nabízených produktů.
Díky ukončení smluvního závazku již nebudeme odkázáni na jediný distribuční kanál, ale budeme moci
rozšířit seznam dodavatelů o další distributory a obchodní partnery nejen v Evropě ale i přímo v Japonsku.
V důsledku toho budeme u většiny položek schopni zajistit kratší dodací lhůtu (zejména u méně
standardního zboží nebo zboží s ukončenou výrobou), širší nabídku produktů a v neposlední řadě i nižší
ceny.
Na druhou stranu, stejně jako naši zákazníci jsme si plně vědomi toho, že při volbě dodavatele by neměla
být jediným hlediskem cena zboží, ale daleko důležitějším kritériem je odborné zázemí prodejce a jeho
schopnost poskytovat kvalitní technickou podporu. Proto ani do budoucna nebudeme usilovat o to, abychom
byli nutně nejlevnějším prodejcem na trhu, avšak budeme našim obchodním partnerům i nadále garantovat
špičkovou podporu v každé fázi realizace jejich projektu – tj. od projektové přípravy až po pozáruční servis.
Na tomto se již dnes denně podílí stabilní tým více než deseti techniků s mnohaletou praxí v oboru.
Důležitá je samozřejmě i rychlá dostupnost zboží, a proto disponujeme v ČR skladem se zásobami
v aktuální hodnotě přes 10 mil. Kč, díky čemuž jsme schopni většinu standardních položek dodat do druhého
dne od objednání. V urgentních případech dokonce ve stejný den, kdy obdržíme objednávku.
Další významnou změnou je, že jsme nyní schopni významně rozšířit nabídku zboží o další zajímavé
produkty a dodavatele. Jedná se zejména o společnost Beijer Electronics, kde kromě operátorských panelů
zahajujeme prodej jejich frekvenčních měničů (standardních i s vysokým krytím), dále pak SoftPLC,
vizualizační SW WebFactory, vzdálené I/O moduly atd.
Samozřejmě jednáme i s dalšími potenciálními dodavateli, přičemž v nejbližší době bychom se měli stát
exkluzivním obchodním partnerem jednoho z předních evropských výrobců servopohonů s integrovanou
řídicí elektronikou.

V neposlední řadě rozšiřujeme nabídku zboží o komponenty dalších předních světových výrobců
automatizační techniky (Siemens, Omron a Allen Bradley).
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete kdykoliv obrátit na mé kolegy z obchodního oddělení v Ostravě,
nebo naše obchodně-technické zástupce na pobočkách v Praze, Brně nebo Písku.
Závěrem bych ještě jednou rád vyjádřil přesvědčení, že stejně jako předchozích (téměř) 30 let, budeme i
nadále pro naše zákazníky důvěryhodným a spolehlivým partnerem a máme zájem pokračovat v dosavadní
spolupráci.
S úctou
Ing. Tomáš Tomala
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