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Złocieniec, 13.05.2020 
 
 
 
Szanowni  Klienci, Partnerzy i Przyjaciele, 
 
 
Pragniemy poinformować Państwa o aktualnej sytuacji w firmie teamdress. 
 
Kontynuujemy naszą pracę przede wszystkim w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie naszych 
 współpracowników oraz  naszych klientów.  
Cały czas uważnie monitorujemy rozwój wydarzeń oraz staramy się dostosować do zmieniającej się sytuacji  
wynikającej z powodu rozprzestrzeniania się epidemii SARS-COV-2. 
 
Chcielibyśmy zakomunikować, że w wyniku wspólnych działań z naszymi partnerami produkcyjnymi  nasze 
zdolności produkcyjne poprawiają się przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących środków 
bezpieczeństwa, zarządzeń i zaleceń władz. W zakresie naszych artykułów standardowych jesteśmy w stanie 
zapewnić płynność dostaw. 
 
Mimo że w wielu krajach stopniowo zmniejszane są ograniczenia,  niestety  nadal czas oczekiwania   na   
dostawy niestandardowych artykułów, produktów wykonywanych na zamówienie i nieprzewidzianych  
dużych zamówień może się wydłużyć.   
 
Nie chcemy informować Państwa ciągle o stale zmieniających się terminach dostaw, dlatego potwierdzamy 
czas realizacji Państwa zamówień ze sporym zapasem, aby w przypadku wcześniejszej produkcji pozytywnie 
zaskoczyć Państwa wcześniejszymi dostawami. 
 
Nie mamy żadnych informacji na temat oficjalnych ograniczeń w podróżach służbowych na terenie  Polski, 
dlatego też w porozumieniu i za dobrowolną zgodą naszego zespołu sprzedaży jesteśmy gotowi ponownie 
odwiedzać  klientów i chętnie zaoferujemy Państwu tę opcję. Wizyty te będą odbywać się wyłącznie za  
pisemną zgodą obu stron i przy zachowaniu oficjalnych wymogów higieny. 
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielami handlowymi w terenie  
lub koleżankami w biurze. 
 
Mamy nadzieję na Państwa wyrozumiałość. 
Tylko razem poradzimy sobie wspólnie w tym wyjątkowym czasie. 
  
Pozostańcie zdrowi! 

 
 

Z poważaniem 
 


