Strängnäs 2018-09-03

Hej!
Vad tiden går fort… Det har nu gått två år sen jag tog över verksamheten efter Bosse.
Och jag har inte ångrat mig en sekund!
Det har varit väldigt utvecklande, roligt och intensivt men framförallt: det bästa är alla möten
med er kunder! Både i samtal per telefon och besöken i butiken. Jag får så mycket inspiration
och energi av er och jag motiveras att alltid göra mitt yttersta för er och era verksamheter.
Sen ska jag inte låtsas som att allt är guld och gröna skogar. Det är många bollar i luften
samtidigt och ibland måste jag till min stora förtret skjuta på vissa projekt, tiden räcker inte
riktigt till. Det är jag nog inte ensam om…
Men en av de viktigaste bollarna är förhandlingar om priser och leveranser, som ständigt
pågår för att ge mina kunder bästa support.
Jag vill med detta brev ge dig lite info om vad som sker:
Just nu ligger den svenska kronan lågt och det är svängigt, vilket märks för alla importföretag
såsom EDAB.
Från 1 augusti gäller också nya priser från min huvudleverantör Cerama i Danmark och jag
har under augusti analyserat dessa och diskuterar vidare med dem.
Mina prisuppdateringar har skett succesivt från och med 23 augusti och gäller främst nya
order lagda efter det.
En stor prisförändring sker på glasyrer, skillnaden mellan 2kgs- och 5kgs förpackningar har
justerats så den inte är lika stor som det tidigare varit.
Dessutom har världsmarknadspriset på kobolt och koppar höjts, liksom för lithium förra året,
vilket påverkar slutpriserna en hel del. Det är inget jag på något sätt kan påverka.
Jag har i samband med prisjusteringarna uppdaterat rabattsystemet för lera, i fortsättningen
kommer det även finnas 500kgs pris. Samma gäller som tidigare att man kan blanda olika
leror och få det rabatterade priset.
Under vecka 37 räknar jag med att alla prislistor kommer vara uppdaterade på hemsidan.
Till dess är du välkommen att höra av dig per telefon eller email om prisuppgifter eller om du
har andra funderingar.
Följ gärna @edabkeramik på Instagram för uppdateringar och nyheter!

Jag önskar dig en härligt kreativ höst!
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