Σημαντική ενημέρωση των Πελατών
Covid-19/Coronavirus

Αγαπητέ Συνεργάτη,
Αυτή η ενημέρωση αποτελεί μέρος των ενεργειών μας για την συνεχή παρακολούθηση, διαχείριση και ανταπόκριση
στην πανδημία του Κορωνοϊού. Η κατάσταση είναι δυναμική και μεταβάλλεται ταχύτατα. Καθώς η εξάπλωση της
πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19) συνεχίζεται, παρακολουθούμε επισταμένως την κατάσταση και αναθεωρούμε
τα σχέδιά μας συνεχώς.
Πρώτη μας προτεραιότητα αποτελεί η υγεία των συναδέλφων μας, για αυτό το λόγο θέλω να σας ενημερώσω ότι
έχουμε λάβει κάποια μέτρα για να τους ενθαρρύνουμε να εργάζονται από το σπίτι, όπου αυτό είναι εφικτό, και να
χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, όπως το e-mail και το τηλέφωνο, για τις εργασίες τους.
Επομένως, εάν θέλετε να δώσετε μία παραγγελία στην GSK CH Ελλάς ΑΕ παρακαλώ χρησιμοποιήστε τους παρακάτω
τρόπους.
• Φαρμακεία: μπορείτε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε με την ομάδα πωλήσεων μέσω τηλεφώνου ή e-mail
• Φαρμακαποθήκες: μπορείτε να την στείλετε στα παρακάτω fax ή e-mail:
Αριθμός fax:
210 68 82 345 ή 211 26 87 186
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
gr-ch-customerservice@gsk.com
Η ποιότητα, η ασφάλεια και ο συνεχής εφοδιασμός των προϊόντων μας είναι σημαντικά για την επίτευξη του στόχου
μας να γίνουμε μία από τις πιο καινοτόμες, επιτυχείς και αξιόπιστες εταιρείες στον χώρο της υγείας παγκοσμίως.
Εργαζόμαστε για τον άριστο εφοδιασμό ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των ασθενών και των
καταναλωτών.
Σχεδιάζουμε την εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων μας με σκοπό την επάρκεια των αποθεμάτων, ωστόσο η
παρούσα κατάσταση είναι σε εξέλιξη. Για να είμαστε σε θέση να εφοδιάζουμε με συνέπεια ολόκληρη την αγορά,
θέτουμε σε εφαρμογή σχέδιο κατανομής των προϊόντων μας που περιέχουν παρακεταμόλη καθώς και των προϊόντων
μας για το κρυολόγημα και την γρίπη. Παρακάτω αναφέρονται τα συγκεκριμένα προϊόντα:

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της αγοράς αυτή την ιδιαίτερη περίοδο, σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την
δίκαιη κατανομή. Θα συνεχίσουμε να παράγουμε και να λαμβάνουμε νέα αποθέματα τις επόμενες εβδομάδες
προκειμένου να μπορούμε να διαθέτουμε τα προϊόντα χωρίς αυτόν τον περιορισμό το συντομότερο δυνατόν.
Η συνεχής υποστήριξή σας αποτελεί δέσμευση για την GSK, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο όπου η δημόσια υγεία
αποτελεί προτεραιότητα για όλους, και θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε συνεχώς.
Σας ευχαριστούμε για την συνεχή υποστήριξη και κατανόηση αυτή την δύσκολη περίοδο.
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