Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53
60200 Brno

V Brně, dne 7. 4. 2020
Vážení obchodní partneři,
dovolte nám, abychom Vás informovali o změně v systému nákupu a odesílání objednávek vztahujících se
k zásobování našeho provozu kuchyně a jídelny Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
V současné době u nás probíhá elektronizace a automatizace procesů nákupu a logistiky potravin
prostřednictvím obchodního prostoru FirstBuySale®.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně přechází od 1. 5. 2020 na výhradně elektronický způsob řízení nákupu
a to veškerých surovin a zboží. Tato změna na sebe váže nutnost Vaší registrace na obchodním portálu
FirstBuySale®, neboť od května 2020 budeme realizovat nákupy výhradně prostřednictvím tohoto
obchodního portálu (formou poptávek a objednávek).
Proto bychom Vám, jako našemu významnému dodavateli, rádi nabídli možnost zapojit se do elektronického
obchodování s námi v co nejkratší době. Tím bude zaručen a na určitou dobu zajištěn Váš časový předstih
před další konkurencí. Navíc Vám bude provozovatelem portálu zajištěna technická podpora a pomoc při
zavádění systému FirstBuySale® zdarma.
Pro bližší informace o portálu FirstBuySale® a možnosti zapojení do nového způsobu obchodování
obvykle pořádáme spolu s provozovatelem, společností ANETE, spol. s r.o., pro Vás, naše potencionální
dodavatele, hodinové informační školení. Vzhledem vyhlášení nouzového stavu vládou v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR a tím i omezením pohybu osob, Vám ANETE spol. s r.o.
nabízí individuální školení „po telefonu“ pro ty z Vás, kteří na portálu FirstBuySale® ještě nejste
registrováni.
V případě Vašeho zájmu o informační školení, máte možnost přihlásit se na toto školení mailem.
Odborná podpora portálu: Marcela Šindelková, mail: marcela.sindelkova@anete.cz
Školení je pro přihlášené účastníky ZDARMA. Na informační školení se můžete přihlašovat od pondělí
20. 4. 2020 do čtvrtka 30. 4. 2020.
Věříme, že elektronická komunikace nebude činit problémy, ale naopak usnadní a urychlí realizaci dodávek
a upevní naše obchodní vztahy.
Těšíme se na spolupráci.
S pozdravem
Renata Cíchová
Vedoucí odboru stravování
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
tel. 776 816 679

