
 

möbler till offentliga miljöer

– rum där människor möts.

RÄTTELSE!
Viktig information till våra samarbetspartners,

Re: vårt utskick den 2022‐12‐06 om vår leverantör PAGEDs kommande prishöjning.

Vi har denna vecka haft flera digitala möten med PAGED där vi tillsammans djupt,

noggrant och ärligt försökt att hitta alternativa sätt & möjligheter att mildra den akuta

stora prishöjningen på +30%.

Vi har förstått av vår omvärldsanalys att även övriga fabrikanter av motsvarande möbler (i

samma del av Europa) har haft / kommer att ha liknande prisjusteringar, eftersom de har

liknande inköpskanaler och samma problem med hög inflation och skenande energi‐,

råvaru‐ & transportkostnader.

Trots detta har vi fått till stånd en lösning som gynnar våra kunder och samtidigt speglar

fabrikens faktiska kostnadsutveckling från månad till månad.

Så istället för att höja priserna +30% från igår (15/12) så blir prisökningen

+10% att gälla f r o m 21/12/2022.

Vi kommer därefter i slutet av januari följa upp hur Paged's förväntade kostnadsutveckling

varit i realiteten under januari månad, och då besluta om ytterligare en prishöjning f r o

m 2023‐02‐01 utifrån detta.

Vid behov kan ytterligare prisjusteringar komma att ske under våren efter våra

avstämningar med Paged.

 

Vi inser att vi kommer att tvingas kommunicera prishöjningarna med kort varsel och

framförhållning, men vi anser ändå att de stora fördelarna med mindre och fler

prisökningar (baserade på faktisk kostnadsutveckling istället för prognoser), överväger

nackdelarna med en väldigt stor prishöjning på ett bräde.

Vi vill passa på att tacka PAGED för det fina partnersamarbete vi har sedan många år,

vilket möjliggjort denna överenskommelse. För mer information tveka inte att kontakta

oss!

Med vänliga hälsningar /SVEA teamet

Svea Contract Furniture AB - Gottorpsgatan 51- 582 73 Linköping - tel 013-470 50 80
www.sveacontract.se - info@sveacontract.se

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-mail!
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