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Avisering om prisjusteringar 1 januari 2018
Bäste kund,
som Ni kanske känner till har den senaste tiden inneburit en turbulent utveckling gällande priser på
vissa råvaror. Samtidigt har lokal inflation och löneutveckling i produktionsländer bidragit till ökade
produktionskostnader. Vi vill därför informera om de prisjusteringar våra tillverkare/leverantörer gör
fr o m 1 januari 2018. Vi tvingas därmed göra motsvarande procentuell justering. OBS! Kollegor i
branschen som påstår sig ej göra motsvarande justeringar är värda en noggrannare granskning...
Vi har med stöd av vår inköpskraft tillsammans med moderbolaget Papyrus Supplies, lyckats dämpa
stora delar av de aviserade prishöjningarna. Efter förhandlingar tvingas vi ändå höja priserna på vissa
delar av vårt sortiment samtidigt som vi återigen sänker en hel del priser.
Prisjusteringen träder i kraft per 1 januari 2018.
Till de av er som behöver verifiering via leverantörsbrev så står vi självklart till förfogande med detta.
Vi kommer då att redovisa exakt vilken prisjustering vi får på respektive produkt eller produktgrupp.
Vi skickar detta brev som en information om det allmänna läget. Självklart lever vi upp till de avtal vi
har med just dig som kund, med stipulerade tidpunkter för prisjusteringar.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss eller din kontaktperson på
Supplies Direct.
Personalen på Supplies Direct passar på att tacka för ännu ett fint år. Vi hoppas på ert fortsatta
förtroende och ser fram emot ett gott samarbete även 2018.
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OBS! Missa inte julmarknaden hos Supplies Direct i Västberga fredagen den 8 december!
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