Drodzy Klienci i Partnerzy biznesowi,

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym w naszym kraju zagrożeniem epidemiologicznym
związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19,
z dniem 16.03.2020 Zarząd Firmy AG Foods Sp. z o.o. podjął decyzję w sprawie ograniczenia działalności siedziby
firmy w Międzyrzeczu Górnym oraz w oddziale w Warszawie do dnia 29.03.2020 włącznie.
W przypadku zmiany powyższego terminu zostaną Państwo powiadomieni o tym fakcie odrębnym pismem.
Tym samym spotkania handlowe z Klientami z Polski i z zagranicy, spotkania handlowe i rozwojowe
z dostawcami z Polski i z zagranicy, spotkania szkoleniowe i projektowe – zostają przesunięte poza wyznaczoną
datę. Ponadto, aby ograniczyć zagrożenie, w najbliższym czasie nasi pracownicy nie będą odbywać podróży
krajowych i zagranicznych. W celu ustalenia szczegółów przesuniętych spotkań prosimy o bezpośredni kontakt
z Państwa opiekunami handlowymi. Wymienione działania prewencyjne mają na celu Państwa oraz nasze dobro,
a także mają pomóc w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Mamy nadzieję, że powyższa decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem i akceptacją.
Dodatkowo informujemy, iż ze względu na ogłoszone zagrożenie epidemiologiczne, firma AG Foods Sp. z o.o.
wprowadziła dodatkowe środki bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz WHO.

W związku z powyższym nasz magazyn w Międzyrzeczu Górnym oraz Warszawie funkcjonować będzie
w wyżej wspomnianym czasie na zasadach dyżurów we wtorki oraz czwartki. W te dni realizowane będą wyłącznie
wysyłki i odbiory towarów w godzinach 8:00-16:00.
Zamówienia w całym okresie przyjmują nasi handlowcy drogą telefoniczną lub mailową:
Aleksandra Kocoń

511 107 484

aleksandra.kocon@agfoods.eu

Celina Dutka-Maślanka

693 050 809

vending.pl@agfoods.eu

Róża Nadbrzeżna

665 280 038

sprzedaz.pl@agfoods.eu

Piotr Kozieł

691 870 691

piotr.koziel@agfoods.eu

Mirosław Laban

695 675 222

horeca.pl@agfoods.eu

Roman Bronisz

603 158 050

warszawa@agfoods.eu

Dorota Paleta

663 530 442

dorota.paleta@agfoods.eu

Jeśli to możliwe, rekomendujemy naszym kontrahentom i dostawcom ograniczanie bezpośrednich wizyt
i zastąpienie ich tele lub wideokonferencją do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego.

Z poważaniem
Orestes Żukowski
Prezes Zarządu
AG FOODS Sp. z o.o.

