San Agustín del Guadalix, 20 de março de 2020
Estimado cliente,
Na Bejo, como uma entidade com presença mundial, estamos trabalhando desde o primeiro
momento com medidas preventivas e de acompanhamento do coronavírus. Globalmente e
localmente, a empresa continua a tomar as medidas necessárias para garantir a saúde de seus
trabalhadores, para poder operar adequadamente e fornecer serviços adequados aos nossos
clientes.
Como uma empresa comprometida e responsável, nossa prioridade é proteger a saúde dos
trabalhadores e clientes, ajudá-los contra as dificuldades que possam surgir com o atual problema
de saúde e garantir que os negócios continuem sem interrupção.
Lançamos nosso plano de continuidade de negócios, que inclui medidas como teletrabalho,
limitação de viagens, reuniões e visitas a nossos clientes. Especificamente, em nossos escritórios
centrais em Madrid, estabelecemos trabalho remoto para praticamente todo o pessoal com uma
rotação que reduz o risco de contágio, continuando a atender aos pedidos e ao envio diário de
sementes.
A nossa central de distribuição de sementes na Holanda garante que o fornecimento de sementes
seja garantido enquanto o transporte rodoviário internacional funcionar normalmente e permitir a
passagem pelas fronteiras.
Para nos ajudar a manter um stock suficiente em nossos armazéns, estaríamos interessados em
saber sua intenção de compra das nossas variedades nos próximos meses. No momento, seremos
guiados pelas vendas do ano passado, com compras planeadas de nossa sede com bastante
antecedência.
Os centros de trabalho(I+D) em Múrcia e a sede do processamento e produção de bolbos de cebola
em Cádis operam normalmente.
Sistemas como teletrabalho, videochamadas e conferências on-line há muito tempo estão
implementados em nossa empresa. Por esse motivo, apesar dos pequenos inconvenientes que
algumas medidas implementadas possam acarretar, graças à tecnologia, na Bejo Ibérica, estamos
perfeitamente preparados para continuar a prestar serviços aos nossos clientes e continuar com as
operações comerciais.
No Bejo Ibérica, acompanhamos as últimas notícias para implementar as medidas necessárias de
maneira ágil e manteremos comunicação constante com clientes e distribuidores para continuar
colaborando ao cumprir as diretrizes definidas pelas autoridades de saúde.
Desejamos-lhe saúde e paciência, sinceramente.
Christiaan Reijnders
Diretor Geral
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