Onderwerp: Coronavirus/ Covid-19 update
Geachte relatie,
Wij als Optimum Group willen u graag informeren over noodzakelijke voorzorgsmaatregelen
die we hebben getroffen in verband met het Covid-19 virus (Corona).
Hoewel we ons bewust zijn van het effect in de wereld met betrekking tot het virus, kunnen
we u ook melden dat de Optimum Group zoals gebruikelijk, en dus ook nu, een breed scala
aan maatregelen treft om de gezondheid van onze klanten en werknemers te beschermen
en ons vermogen om te produceren te garanderen om u op tijd, juist en volledig onze
producten te leveren. Optimum Group kan, alleen al vanwege onze 7 fabrieken in de
Benelux en meer dan 500 medewerkers, ervoor zorgen dat wij uw levering kunnen
garanderen.
-

De Optimum Group werkt met een bedrijfscontinuïteitsplan.
Op dit moment kunnen wij verzekeren dat wij;
o Voldoende werknemers beschikbaar hebben.
o Het onderhoud en reinigen van onze installaties gegarandeerd is.
o We ondervinden op dit moment geen problemen met onze eigen leveringen,
aangezien we voorzorgsmaatregelen hebben getroffen en onze voorraad
basismaterialen hebben verhoogd.
o Onze materialen hebben geen beperkingen op de mogelijkheid om te leveren
vanwege Covid-19 en er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor
knelpunten.

Met betrekking tot de leveringsbetrouwbaarheid van de Optimum Group producten kunnen
wij u melden dat we de supply chain voor alle relevante grondstoffen en producten
voortdurend analyseren. We communiceren voortdurend met onze leveranciers over de
laatste ontwikkelingen.
De enorme dynamiek van de situatie met Covid-19 maakt het echter ook voor ons moeilijk
om de toekomst te voorspellen.
Wij kunnen u verzekeren dat Optimum Group er alles aan doet om in deze situatie
verantwoord en zorgvuldig te handelen.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u nog vragen heeft,
Met vriendelijke groet,
Optimum Group en aangesloten bedrijven,
Etiket Nederland, Vila Etiketten, Max. Aarts, W&R Etiketten, OG Wellen, Belona en Megaflex.

