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Уведомително писмо
Уважаеми госпожи и господа,
Повече от година и половина световният икономически цикъл се бори с последиците
от пандемията.
Условията, при които всички ние сме принудени да работим, непрекъснато се
променят, най-често не в желаната от нас посока.
Нашата дейност е много тясно свързана с нормалното функциониране на
образователната система, а за всеобщо съжаление тя не функционира нормално. Това
рефлектира пряко върху ефективността ни и ни тревожи.
Реалностите са такива. Ние не можем да ги променим, но искаме да споделим с
всички наши партньори – училища в страната, притесненията си за променящата се
икономическа обстановка, която налага промени и на нас.
За съжаление, в цял свят важни логистични вериги все още са нарушени, а
транспортните разходи за вносни контейнери на материали са се увеличили драстично
/повече от осем пъти в някои случаи/. Това рефлектира директно върху цените, на които ние
купуваме материали.
Цените на памука например са достигнали десетгодишен връх, като продължават да
се покачват. За 2021 г. имаме петкратно увеличение на цените на използваните памучни
платове за най-търсените артикули. Това увеличение вече надхвърли 50% от началото на
годината. Успоредно с това има сериозно увеличение и на цените на всички останали
компоненти, формиращи готовия продукт.
Новите цени на електроенергията, в комбинация с периодичното покачване на
минималната работна заплата и ръста на инфлацията, което прави наложителна
актуализацията на трудовите възнаграждения, също рефлектират пряко върху
себестойността на продукцията ни.
В тази тежка обстановка, ние задържахме цените на всички предлагани стоки без
промяна през последните 3 години.
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Днес искам да Ви уведомя, наистина със съжаление, че поради динамиката на
процесите и условията, при които работим, сме принудени да коригираме цените на
предлаганите от нас стоки и услуги считано от 01.01.2022 г.
Уверявам Ви, че полагаме необходимите усилия да сведем предвиденото увеличение
до минимум.
Нашата цел е да осигурим на клиентите ни възможно най-голяма сигурност при
дългосрочно планиране, дори и да е трудно да се прогнозира надеждно бъдещото развитие
на пазара от днешна гледна точка.
Очакваме с нетърпение да продължим нашето добро и съвместно партньорство с Вас
и Ви благодарим за разбирането. Уверени сме, че заедно ще се справим с тези
предизвикателства.
Приложено изпращам на Вашето внимание следните материали:
(1) Оферта за елементите на униформата за 2022 г.;
(2) Презентация на униформата за 2022 г. със снимки и цени, в това число и
допълнителни елементи по избор;
(3) Флаер / листовка / с работното ни време за клиенти за 2022 г.
За родителите, които имат възможност да направят поръчките си по-рано, сме
предвидили и по-големи отстъпки: 10% при покупка и/или поръчка в периода
от 01.05 до 30.06.2022г. за 1-4 клас и от 01.05 до 31.07.2022г. за 5-7 клас.
За братя и сестри, ученици в училището, при едновременна поръчка за двете (или
повече) деца от едно семейство, отстъпката е 15%. Отстъпката за братя и сестри е
целогодишна и е валидна при поръчка над 100.00 лв. за всяко дете.
Оставам на разположение за възникнали въпроси.
Пожелавам Ви Весела Коледа и успешна Нова година!
Нека да е по-добра за всички нас!
С уважение,
Даниела Зеркова
Управител на „Бонита стил“ ЕООД

14.12.2021г.
гр.София
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