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Organizační změny v obchodní a technické podpoře produktů Saia-Burgess Controls
v České a Slovenské republice

Vážený pane/paní
Rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o produkty a technologie Saia-Burgess. Dovolte
nám, abychom Vás jako zákazníka a uživatele našich produktů, informovali o důležité změně
v organizaci distribuce našich výrobků v České a Slovenské republice.
Abychom usnadnili Váš život, jak je to jen možné a přinesli Vaší společnosti všechny výhody
a hodnoty přinášené našimi výrobky a koncepty, potřebujeme pro prodej a podporu naší
moderní PLC technologie místní organizaci s hlubokým technickým “know-how” a
sofistikovanými schopnosti. Saia-Burgess Murten si je toho vědoma a naším cílem je zajistit
co nejlepší podporu a služby prostřednictvím vybraných partnerů v jednotlivých zemích.
Pro Českou a Slovenskou republiku tyto služby zajišťovala společnost SBsys v Praze a
v Žilině. S ohledem na strategické změny ukončí SBsys činnost jako náš oficiální distributor
k datu 31. prosince 2011. Děkujeme SBsys za aktivní práci v minulých letech.

Váš nový partner v České a Slovenské republice
Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit, že počínaje 1. lednem 2012 přebírá distribuci, služby a
podporu našeho produktového portfolia Saia®PCD a Saia®CC jako jediný partner pro
Českou a Slovenskou republiku nová společnost EWWH, s.r.o.
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Jsme hrdí na to, že můžeme zaručit pokračování těchto služeb prostřednictvím Vám
známých lidí na níže uvedené adrese:

Sídlo firmy:

EWWH, s.r.o.
Hornoměcholupská 518/68
102 00 Praha 10
Czech Republic
Czech Republic

Pobočka:

EWWH, s.r.o.
Tovární 1112
537 01 Chrudim IV

E-Mail:

obchod@ewwh.cz
podpora@ewwh.cz
Web stránky : www.ewwh.cz , www.ewwh.sk
Ředitel :
Vladislav Rejchlik
Telefon :
+420 734 823 339

Jsme přesvědčeni, že i nadále budete využívat výhod našeho dlouholetého přístupu ke
kvalitě, otevřené technologii založené na standardech, rozsáhlým funkcím a řešení pro
řízení spotřeby, opírajícího se o motivovanou místní organizaci zajišťující prodej a podporu.
Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte prosím kontaktovat pana Enrica Fiechtera
(enrico.fiechter@saia-burgess.com).
Těšíme se na pokračování našeho úspěšného obchodního vztahu s vaší společností.
Využíváme příležitosti konce roku, abychom popřáli Vám, vašemu týmu a rodinám Veselé
Vánoční svátky a úspěšný nový rok, jakož i plodnou spolupráci s EWWH.
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