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VS|COMPANY NEWS

OPTIKLER VE DUYLAR IÇIN FIYAT DÜZENLEMESI

Hammadde Fiyatlarında Önemli Artışlar
Aydınlatma komponentleri ve sistemlerinin dünya çapında lider bir üreticisi olarak, politikamız; hammadde pazarlarındaki 
fiyat dalgalanmalarının sorumlu bir şekilde ele alınmasını sağlamaktır. Sonuç olarak, sürdürülebilir tasarruf önlemleri
sayesinde şimdiye kadar bu fiyat artışlarını müşterilerimiz için büyük oranda dengelemeyi başarabildik. Ancak, bugünlerde 
yaşadığımız özellikle polimer ve diğer hammaddelerin yüksek maliyetlerini artık absorbe edemeyecek bir noktaya geldik. 

Bu nedenle, yüksek maliyetlerin bir kısmını dengelemek için bazı ürünlerimizin fiyatlarını artırmamız gerekti.

Polimer Fiyatlarındaki Artışlar
(Kaynak: PolymerPrices, Kunststoff Information (Polymer Information), Bad Homburg)

Hammadde fiyatlarındaki belirgin artışa rağmen, biz PMMA ve PC'den imal edilen VS optiklerimizin fiyatlarını
sadece % 4 arttırıyoruz!

PMMA + 25% PC + 7%
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Bakır Fiyatlarındaki Artışlar
(Kaynak: DEL Copper Prices)

Bakır hammadde fiyatları sadece bir yıl içerisinde %30 yükseldi bile – bu nedenle floresan, halojen, edison 
duyların ve aksesuar fiyatlarının %5 oranında artmasına sebep oldu. 

Fiyat Artışları 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır
Bu fiyat artışları 1 Mart 2018'de geçerli olacaktır. Hiçbir etkinin size rekabetçi şartlarla yüksek kaliteli ürünler ve kapsamlı 
hizmetleri sunmamıza engel olamayacağını garanti ederiz. 

Gelecekte oluşabilecek aydınlatma ihtiyaçlarınız için sizlere hizmet vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Saygılarımızla

VS Satış Ekibi

Bakır + 30%


