
 

   

Trebnje, 27.05.2020 

 

Tu smo za vas: 

s storitvami, kot običajno ter zaščitenimi proizvodnimi in dobavnimi verigami 

 
Spoštovani poslovni partner, 
po tednih omejitev zdaj javno življenje in gospodarstvo postopoma oživljata. V SMC smo na to 
dobro pripravljeni in se hkrati še naprej osredotočamo na zdravje zaposlenih, strank in 
partnerjev. V prihodnosti bomo svoje poslovne dejavnosti varovali s celovitimi ukrepi v 
proizvodnji in skladiščni logistiki, tako da vam bomo lahko brez težav ponudili svoje izdelke in 
storitve kot običajno. 
 
Za vas na kraju samem - zahvaljujoč higienskim ukrepom in pravilu o razdalji 
Želite skupaj z nami pojasniti izvedbo industrijske avtomatizacije v vašem proizvodnem obratu? 
V skladu z veljavnimi higienskimi ukrepi in potrebno razdaljo do drugih oseb vas bomo v 
prihodnje z veseljem podprli na vaši lokaciji. Prosimo, da se obrnete na vašega SMC svetovalca 
za prodajo in se pogovorite o možnostih osebnega sestanka. 
 
Varne proizvodne in dobavne verige za vaše potrebe  
SMC pomeni visoko kakovostne izdelke in inovativne rešitve, globalno prisotnost in visoko 
razpoložljivost. Naše proizvodne in dobavne verige so vam na voljo brez omejitev. Z veseljem 
vas podpiramo pri kratkoročnem naročanju komponent, kot tudi pri spremembi obstoječe 
proizvodnje v krizi prilagojeno produkcijo. 

 
Izkoristite naše digitalne storitve 
Tudi naše digitalne storitve, kot je SMC eShop ali naša inženirska orodja, vam nudijo ogromno 
prilagodljivosti. Ti so na voljo 24/7 ne glede na delovni čas in lokacijo. Izkoristite lahko tudi 
brezplačne licence za naše SMC sisteme usposabljanja. Na naši spletni strani boste našli 
informacije na enem mestu: https://www.smc.eu/sl‐si/smc‐informacije‐covid‐19 

 
SMC je vaš zanesljiv in močan partner - včeraj, danes, jutri 
SMC ima potrebna sredstva, da vam bo v prihodnje na voljo kot močan in stabilen partner. 
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in si še naprej prizadevamo, da vam kot kupcu zagotovimo 
najboljšo možno storitev. Kot običajno lahko z nami v kontakt stopite po telefonu, e-pošti in z 
najsodobnejšimi komunikacijskimi sredstvi, kmalu pa vas bomo z veseljem obiskali tudi v vašem 
podjetju. 
 
 
Ostanite zdravi, 
SMC ekipa. 
 


