Az Önök oldalán vagyunk: a megszokott szolgáltatásokkal, biztos gyártással és ellátási lánccal
Tisztelt Partnerünk,
hetekig tartó korlátozások után a közélet és a gazdaság is fokozatosan újraindul. Mi, az SMC-nél, teljes
mértékben felkészültünk erre, ugyanakkor továbbra is kiemelt hangsúlyt fektetünk a munkavállalóink, ügyfeleink
és partnereink egészségére. Üzleti tevékenységünk során a jövőben is átfogó intézkedéseket biztosítunk annak
érdekében, hogy Önök a korábban megszokott módon, probléma nélkül jussanak a termékeinkhez és
szolgáltatásainkhoz.
Helyben, Önökért - a higiéniai intézkedéseknek és a távolságtartási szabályoknak köszönhetően
Ipari automatizálási feladatokról szeretne egyeztetni velünk a saját telephelyén? Az érvényes higiéniai
intézkedések és távolságtartási szabályok betartása mellett örömmel támogatjuk Önöket ismét, akár helyben,
a saját telephelyükön. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az SMC kapcsolattartójával a személyes találkozó
lehetőségeinek közvetlen egyeztetése végett!
Biztos gyártással és ellátási lánccal az Önök igényeiért
Az SMC egyet jelent a kiváló minőségű termékekkel és innovatív megoldásokkal, a globális jelenléttel és
kiemelkedő rendelkezésre állással. Gyártásunk és ellátási láncunk korlátozás nélkül partnereink rendelkezésére
áll. Örömmel támogatjuk alkatrészek gyors beszerzésében, vagy akár a meglévő technológiájának a krízishez
kapcsolódó termékek gyártására való átállásban.
Profitáljon digitális szolgáltatásainkból
Digitális szolgáltatásaink, például az SMC eShop vagy tervező szoftvereink, nagyfokú rugalmasságot kínálnak.
Munkaidőtől és helytől függetlenül a nap 24 órájában elérhetők. Próbálja ki az SMC elektronikus oktatási
rendszereihez kínált limitált időtartamú ingyenes próba-liszenszeket, valamint vegyen részt térítésmentes online
webinárjainkon a legkülönfélébb témakörökben az ipari automatizálás területén. A további lehetőségekért és
részletes információkért látogassa meg a weboldalunkat: https://www.smc.eu/hu-hu/digitalis_tudasmegosztas
Az SMC megbízható és erős partner - tegnap, ma, holnap
Az SMC rendelkezik minden szükséges erőforrással ahhoz, hogy a jövőben is erős és stabil partnerként
támogassuk Önöket. Köszönjük a bizalmukat, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy továbbra is
optimálisan gondoskodjunk ügyfeleinkről. Kollégáink a megszokott módon, teljes mértékben elérhetők telefonon, e-mailben, a legmodernebb kommunikációs eszközök segítségével - és mostantól személyesen, akár
Önöknél is!
Vigyázzunk egymásra, maradjunk egészségesek!
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