
 
 

Уважаеми колеги и бизнес партньори,  

Коронавирусът и неговото влияние е доминиращата тема в България и по света. 

С настоящoто писмо бихме искали да Ви информираме за влиянието на ситуацията върху нашата 
текуща работа. 

Ние напълно подкрепяме и спазваме въведените извънредни мерки за спиране на 
разпространението на COVID-19, предприети от Българското правителство.  

Информация за ситуацията с доставките 
Към днешна дата ние нямаме ограничения при доставката на стоки. Заводите на SMC Corporation 
в Азия, Европа и Америка потвърждават и изпълняват нашите поръчки, както обикновено. Всички 
оперативни складове, които ползваме, работят без прекъсване. В момента можем лесно да 
поддържаме планираното ниво на запаси от стандартни стоки, както и да обслужваме търсенето 
на специални и персонализирани продукти. Не очакваме проблеми и в близко бъдеще.  

Смятаме, че при запазване на нормалната транспортна ситуация в Европа, ще продължим и в 
бъдеще да доставяме навреме необходимите Ви продукти.  

Информация зa SMC Industrial Automation Bulgaria:  
По-голямата част от нашите сътрудници в отделите по продажби, обслужване на клиенти и 
техническа поддръжка работят дистанционно. Нашите колеги са готови да Ви окажат 
професионална помощ и подкрепа, както досега.  

Складът ни в София функционира нормално. Благодарение на продължаващата без прекъсване 
работа на куриерските фирми, експедираната от нашия склад стока продължава да пристига при 
Вас без проблеми.  

Във връзка с изискването за ограничаване на физическите контакти и невъзможността да 
присъстваме на място, освен стандартните средства за комуникация (e-mail, телефон), сме 
готови да предложим алтернативни видове комуникация, които съвременните средства ни 
позволяват (Skype, Viber и т.н.) 

Бихме искали да припомним възможността да използвате нашите електронни услуги, които в 
сегашната ситуация са много актуални: 

1. Електронна фактура - своевременно и сигурно получаване, няма физически контакт при 
връчването й. Предоставя се в PDF-формат, електронно подписана, на избран от Вас e-mail. 
Моля, заявете ползване на електронна фактура на office@smc.bg 

2. e-shop. Всяко изделие е съпроводено с каталожни данни, 3D модел, допълнителна 
документация, индивидуална цена и общ срок на доставка. Моля, заявете ползване на e-shop 
на office@smc.bg 

3. Инженерен софтуер. Улеснява инженерната работа:   
https://www.smc.eu/bg-bg/Продукти/Инженерен-софтуер   

4. e-Learning. Уникална уеб базирана система за самообучение, изцяло на Български език. Тук 
може да прочетете повече и да видите демо:  
https://www.smc.eu/bg-bg/Решения/trainingssysteme/elearning 

 

Уверяваме Ви, че правим всичко, което е по силите ни, спазвайки законовите ограничения, да 
запазим нормално функциониране на компанията, за да можем да подпомогнем Вашата дейност 
по най-добрия възможен начин! 

На Ваше разположение сме за допълнителни въпроси.  

С уважение и пожелание за крепко здраве:  

Екипът на SMC Industrial Automation Bulgaria  
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