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v Starej Turej, 8. februára 2013

OZNÁMENIE O ZMENE ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI

Vážení obchodní priatelia,
radi by sme Vás informovali, že po dohode s vedením spoločnosti JUSTING s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 180, SK-91601
Stará Turá dôjde s platnosťou od 1. marca 2013 k nasledovným organizačným zmenám:
Po dôkladnej analýze súčasnej situácie na trhu, zhodnotení efektivity vykonávaných obchodných a marketingových aktivít
spoločnosti a v záujme zefektívnenia chodu spoločnosti sme sa rozhodli využiť naplno synergické efekty, ktoré nám ponúka
spolupráca s našou sesterskou spoločnosťou JUSTUR spol. s r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, SK-91601 Stará Turá.
V praxi to znamená, že k vyššie uvedenému dátumu začne spoločnosť JUSTING pre všetky svoje marketingové a obchodné
aktivity využívať personálnu i technickú podporu odborníkov sesterskej spoločnosti JUSTUR.
Ku dňu 28. február 2013 v spoločnosti JUSTING ukončia svoju činnosť p. Reisig a p. Havalec.
Prosíme Vás preto, aby ste svoje dopyty, technické otázky, objednávky, požiadavky na servis a následné metrologické overenie
meradiel s okamžitou platnosťou adresovali na centralizované kontakty spoločnosti, odkiaľ budú postúpené konkrétnemu
zdopovednému pracovníkovi pre danú oblasť:
Kontaktná osoba:
Telefonické spojenie:
Faxové spojenie:
E-mailové spojenie:

p. Martina Dzianová (koordinátorka obchodného centra)
00421 (0)32 771 0638
00421 (0)32 771 5044
office@justing.sk

Všetky ostatné identifikačné údaje firmy, ako sú IČO, IČ DPH, adresa spoločnosti a bankové spojenie zostávajú zachované.
Zároveň Vás chceme uistiť, že spomínané zmeny v organizačnej štruktúre spoločnosti v žiadnom prípade nanarušia ďalší
plynulý chod spoločnosti bez ohrozenia doterajších i budúcich obchodných vzťahov a záväzkov. Predmet činnosti spoločnosti
JUSTING zostáva v plnom rozsahu zachovaný a preto sme aj naďalej pripravení poskytovať Vám efektívne služby v oblasti
dodávok nových produktov ale i v oblasti záručného a pozáručného servisu nami dodaných prístrojov a zariadení.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a zostávame
S pozdravom

Ing. Jozef Bublavý
konateľ spoločnosti

