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Vážení obchodní partneři,

V Praze dne 11. 1. 2021

nový rok bude pro nás všechny plný nových výzev. Pevně ale věříme, že současně bude plný i dobrých zpráv
a postupného návratu do normálu. Letos proto bude mimořádně důležité moci se opřít o dlouholetá kvalitní
obchodní partnerství, které mezi sebou máme a kterého si velmi vážím. Chceme pro Vás být oporou, to je
naše priorita! Bedlivě proto budeme i nadále sledovat situaci a flexibilně reagovat na všechny změny, které
nám trh přinese.
Stále zůstáváme s Vámi a nelehkou dobu Vám chceme co nejvíce usnadnit. Dovolte mi tedy připomenout,
že jsme připraveni stávající situaci řešit individuálně s každým z Vás. Pokud máte dotaz týkající se zboží, plnění letošních kontraktů nebo se prostě potřebujete na cokoli zeptat, neváhejte se na nás obracet. V případě
potřeby kontaktujte své obchodní zástupce, call centrum na čísle +420 548 134 134 nebo pošlete email
na salesCZ@heineken.com. Pomůžeme Vám se vším, co bude v našich silách.
Rádi bychom Vám také oznámili novinku v kompenzacích od státu - všechny uzavřené provozovny budou
moci využívat nový kompenzační program. Mimo toho, že mohou čerpat plné náhrady mezd, odvodů, nájmu,
příp. kompenzační bonus pro OSVČ, bude nově hrazeno zaměstnavateli na každého pracovníka 400 Kč/den.
Více informací najdete na www.covid.gov.cz.
Také nezapomeňte na správné ošetření pivní technologie. Rád bych Vás proto požádal o pravidelné sanitace
a dodržování dalších pravidel, například nenarážejte znovu již jednou odražené sudy. Nesmíme zapomínat, že
kvalita je vždy na prvním místě a konzument musí vždy dostat to nejlepší pivo. I z tohoto důvodu Vám dovezeme jakékoliv množství našich kvalitních produktů - po dobu nouzového stavu jsme zrušili poplatek za minimální
závoz.
Jak už jsem několikrát zmiňoval, právě naše dlouhodobé obchodní partnerství nás dělá v těchto nelehkých časech silnější než dříve. Dovolte mi proto poděkovat za Vaši důvěru a pojďme společně vyjít k novým lepším
zítřkům.
SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME.
Dej bůh štěstí!
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