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Gliwice, 10 grudnia 2014  

Szanowni Państwo, 

Podjęliśmy strategiczną decyzję o zaprzestaniu, z dniem 1 stycznia 2015, bezpośredniej sprzedaży 
laboratoryjnej oferty komplementarnej, w skład, której wchodzą takie grupy produktowe jak szkło, 
mikrobiologia, sprzęt oraz filtracja. Produkty te będą oferowane przez naszego wieloletniego partnera 
biznesowego, firmę Hurt-Chem.  

Jednocześnie informujemy, że kontynuujemy produkcję i sprzedaż naszego pełnego portfolio 
chemicznego, w skład którego wchodzą takie marki jak J.T. Baker® i POCH, jak również nadal będziemy 
sprzedawać produkty chemiczne innych marek.  

Jednym z głównych powodów powyższej decyzji była redukcja kompleksowości naszych działań 
operacyjnych, dzięki czemu będziemy mogli skierować naszą uwagę na dostarczanie Państwu 
chemikaliów o najwyższej jakości połączone z najwyższym serwisem.  

Zobowiązujemy się do tego, że ta decyzja nie wpłynie na jakość Państwa obsługi i dostępności  
do produktów. Ze wszystkimi Klientami, mającymi z firmą Avantor Poland zawartą umowę na dostawę 
produktów z oferty komplementarnej, skontaktują się menadżerowie firmy wraz z przedstawicielami firmy 
Hurt-Chem w celu omówienia współpracy oraz doprecyzowania Państwa oczekiwań.  

Jednocześnie chcielibyśmy potwierdzić, że wypełnimy wszystkie aktualnie trwające zobowiązania 
przetargowe, zawierające między innymi towary z oferty komplementarnej.  

W ciągu kilku następnych tygodni skontaktują się z Państwem bezpośrednio nasi pracownicy.  
Dodatkowo, jeżeli Państwo będą mieli jakiekolwiek pytania w omawianym temacie bardzo prosimy  
o kontakt z Panią Beatą Niepiekło, Kierownikiem Działu Obsługi Klienta pod numerami telefonu 
664 424 691, 322392181 lub mailowo beata.niepieklo@avantormaterials.com.  

W tym miejscu pragniemy Państwu podziękować za lata współpracy, za zaufanie jakim Państwo nas 
obdarzyli, oraz wyrazić wiarę w rozwój współpracy w dostarczaniu Państwu najwyższej jakości 
chemikaliów w kolejnych  latach. 

Z poważaniem, 

 

Helen Evans 
Executive Vice President, Sales – Laboratory Products and Pharmaceutical 


