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SUPPLY CHAIN INITIATIVEN
YHTEENSOPIVUUSKYSELY – 2018

Tervetuloa Dedicatedin verkkokyselysivustolle.

Verkkopohjainen menetelmä takaa yrityksesi vastausten luottamuksellisuuden.
Vain Dedicatedilla, tutkimusyhtiöllä, joka on saanut tämän tutkimuksen
toteutettavakseen, on pääsy yksittäisten yritysten antamiin tietoihin. 

Tiedoista tehdään anonyymejä ja ne kerätään Euroopan laajuisesti. Havainnot
liitetään Supply Chain Initiativen seuraavaan vuosikertomukseen.

Kyselyn täyttäminen on pakollista kaikille rekisteröityneille yrityksille lukuun
ottamatta mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä, jotka ainoastaan kutsutaan
osallistumaan. Pyydämme ystävällisesti täyttämään tämän kyselyn 19.
lokakuuta 2018 mennessä.

Ilmaus "The Principles of Good Practice" viittaa 29. marraskuuta 2011 käyttöön
otettuihin Principles of good practice -periaatteisiin elintarvikeketjussa
muodostetuissa vertikaalisissa suhteissa.

http://supplychaininitiative.eu/about-initiative/principles-good-practice-
vertical-relationships-food-supply-chain

Aloita kysely painamalla painiketta "seuraava".
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Yrityksen demografia

1. Mitä maata kyselyvastauksesi koskevat? [Valitse ruutu – voit valita yhden vastauksen ]

Itävalta Saksa Alankomaat
Belgia Kreikka Puola
Bulgaria Unkari Portugali
Kroatia Irlanti Romania
Kypros Italia Slovakia
Tšekin tasavalta          Latvia Slovenia
Tanska Liettua Espanja
Viro Luxembourg          Ruotsi
Suomi Malta Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska   
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Prosessisitoumusten noudattaminen

A. Henkilöstön koulutus hyvän liiketavan periaatteisiin

2. Onko henkilöstöä koulutettu noudattamaan hyvän liiketavan periaatteita kehysversion
vaatimusten mukaisesti rekisteröitymisesi jälkeen? [Valitse ruutu – voit valita yhden
vastauksen]

Kyllä
Osittain
Ei

2.b Kuinka monta henkilöstön jäsentä on koulutettu? [Syötä numero]
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Henkilöstön jäsentä
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Rekisteröinnistä tiedottaminen liikekumppaneille

3. Onko yrityksesi tiedottanut yrityskumppaneilleen sen jälkeen, kun se rekisteröityi Supply
Chain Initiativeen (SCI)? [Valitse ruutu – voit valita yhden vastauksen]

Kyllä, kansallisella tasolla
Kyllä, ryhmätasolla
Kyllä, kansallisella ja ryhmätasolla
Ei
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Epäily periaatteen rikkomuksesta

Mittaamme Supply Chain Initiativen tarjoamien riitojenratkaisuvaihtoehtojen tehokkuutta.

A/ Epäily periaatteen rikkomuksesta

4. Onko yritystäsi epäilty hyvän liiketavan periaatteen rikkomuksesta 20. marraskuuta 2017
jälkeen? [Valitse ruutu – voit valita yhden vastauksen]

Mittaamme Supply Chain Initiativen tarjoamien riitojenratkaisuvaihtoehtojen tehokkuutta.

A/ Epäily periaatteen rikkomuksesta

4. Onko yritystäsi epäilty hyvän liiketavan periaatteen rikkomuksesta rekisteröitymisesi
jälkeen? [Valitse ruutu – voit valita yhden vastauksen]
{4. Onko yritystäsi epäilty hyvän liiketavan periaatteen rikkomuksesta 20. marraskuuta
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2017 jälkeen / rekisteröitymisesi jälkeen? [Valitse ruutu – voit valita yhden vastauksen]

Kyllä
Ei
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Epäily periaatteen rikkomuksesta

4.a Onko yrityksesi ratkaissut ongelman epämuodollisesti / ilman virallista valitusta 20.
marraskuuta 2017 jälkeen? [Valitse ruutu – voit valita yhden vastauksen]

4.a Onko yrityksesi ratkaissut ongelman epämuodollisesti / ilman virallista valitusta
rekisteröitymisesi jälkeen? [Valitse ruutu – voit valita yhden vastauksen]
{4.a Onko yrityksesi ratkaissut ongelman epämuodollisesti / ilman virallista valitusta 20.
marraskuuta 2017 jälkeen / rekisteröitymisesi jälkeen? [Valitse ruutu – voit valita yhden
vastauksen]

Kyllä
Ei
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Epäily periaatteen rikkomuksesta

5.a Onko yrityksesi tehnyt valituksia kauppakumppaneista väitettyjä Principles of Good
Practice -rikkomuksia koskien 20. marraskuuta 2017 jälkeen? [Valitse ruutu – voit valita
yhden vastauksen]

5.a Onko yrityksesi tehnyt valituksia kauppakumppaneista väitettyjä Principles of Good
Practice -rikkomuksia koskien rekisteröintisi jälkeen? [Valitse ruutu – voit valita yhden
vastauksen]
{5.a Onko yrityksesi tehnyt valituksia kauppakumppaneista väitettyjä Principles of Good
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Practice -rikkomuksia koskien 20. marraskuuta 2017 jälkeen / rekisteröintisi jälkeen?
[Valitse ruutu – voit valita yhden vastauksen]

Kyllä
Ei
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Epäily periaatteen rikkomuksesta

5.b Kuinka moni valituksista oli yksittäisiä riitoja ja kuinka moni yhdistettyjä riitoja SCI:n
kautta? [Syötä yksittäisten ja yhteisten riitojen lukumäärä kuhunkin alla olevaan ruutuun]

[Kahdenvälinen riita on riita, joka syntyy kahden yhtiön välille koskien väitettyä hyvän
liiketavan vastaista rikkomusta. Yhdistetty riita on riita, jonka on nostanut esille usea yritys,
johon asia vaikuttaa samalla tavalla, ja joka koskee väitettyä vakavaa hyvän liiketavan
vastaista rikkomusta.]

Yksittäinen riita / yksittäiset riidat

Yhdistetty riita / yhdistetyt riidat SCI:n kautta
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Epäily periaatteen rikkomuksesta

5.c Oletko käyttänyt kansallista alustaa? [Valitse ruutu – voit valita yhden vastauksen]

[Kansallinen alusta on usean sidosryhmän rakenne kansallisen tason dialogia varten. Se voi
edistää SCI:tä, keskustella hyvistä ja huonoista käytännöistä, lisätä tietoutta mahdollisista
olemassa olevista kansallisista sovittelu- tai arbitraatiohankkeista, analysoida yhdistettyjä
riitoja jne.]
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Kyllä
Ei
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Epäily periaatteen rikkomuksesta

5.d Kun olette esittäneet valituksia rekisteröintinne jälkeen, mitä seuraavista Principles of
Good Practice -periaatteista on väitetysti rikottu? [Valitse ruudut – voit valita useamman
vastauksen]

KULUTTAJAT: Sopimuksen tehneiden osapuolten on otettava aina huomioon kuluttajan edut sekä
toimitusketjun yleinen vakaus yritykseltä yritykselle -suhteissaan. Sopimuksen tehneiden osapuolten
on varmistettava resurssien paras mahdollinen tehokkuus ja optimointi hyödykkeiden jakelussa koko
toimitusketjussa.

SOPIMUSVAPAUS:Sopimuksen tehneet osapuolet ovat itsenäisiä taloudellisia entiteettejä, joiden on
noudatettava toistensa oikeuksia asettaa omat strategiansa ja hallintakäytäntönsä, mukaan lukien
vapaus määrittää itsenäisesti suostuminen kaikkiin sopimuksiin.

HYVÄ KAUPPATAPA:  Sopimuksen tehneiden osapuolten on toimittava vastuullisesti toistensa kanssa
hyvässä uskossa ja ammattimaisella huolellisuudella.

KIRJALLISET SOPIMUKSET:  Sopimusten tulee olla kirjallisia, ellei tämä ole mahdotonta toteuttaa,
tai jos suulliset sopimukset ovat molemminpuolisesti hyväksyttyjä ja sopivia. Sopimusten tulee olla
selkeitä ja läpinäkyviä, ja niiden on katettava mahdollisimman monta olennaista ja ennakoitavaa asiaa,
mukaan lukien irtisanomisen ehdot.

ODOTUKSENMUKAISUUS:  Sopimusehtoihin ei voi tehdä yksipuolisia muutoksia, ellei tästä
mahdollisuudesta sekä sen olosuhteista ja ehdoista ole sovittu aiemmin. Sopimuksista tulee käydä ilmi
kunkin osapuolen prosessi keskustella toisen osapuolen kanssa kaikista tarvittavista muutoksista
sopimuksen käyttöönottoa varten, tai odottamattomien olosuhteiden vuoksi, kuten sopimuksessa on
esitetty.

NOUDATTAMINEN:  Sopimuksia on noudatettava.

TIEDOT:  Tietojen vaihto tulee suorittaa noudattamalla täsmällisesti kilpailulakeja ja muita
sovellettavia lakeja. Osapuolten tulee varmistaa järkevin keinoin, että tarjottu tieto on oikeaa eikä
harhaanjohtavaa.

LUOTTAMUKSELLISUUS:  Tietojen luottamuksellisuutta on kunnioitettava, elleivät tiedot ole jo
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julkisesti saatavilla, tai vastaanottava osapuoli on hankkinut tiedot itsenäisesti lainmukaisesti hyvässä
uskossa. Vastaanottavan osapuolen tulee käyttää luottamuksellisia tietoja vain siinä tarkoituksessa,
mihin tiedot on annettu.

RISKIVASTUU:  Kaikkien toimitusketjussa olevien sopimuksen tehneiden osapuolten tulee olla
vastuussa omista liiketoimintariskeistään.

AIHEELLINEN PYYNTÖ:  Sopimuksen tehnyt osapuoli ei saa käyttää uhkauksia saadakseen
aiheettoman edun tai siirtääkseen aiheettoman kustannuksen.
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Epäily periaatteen rikkomuksesta

5.e Oletko esittänyt valituksen / valituksia muussa / muissa kuin omassa EU-maassasi
toimivaa yritystä / toimivia yrityksiä kohtaan? [Valitse ruutu – voit valita yhden
vastauksen]

Kyllä
Ei
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Epäily periaatteen rikkomuksesta

5.f Missä maassa / maissa yritys toimi /yritykset toimivat? [Valitse ruudut – voit valita
useamman vastauksen]

Itävalta Saksa Alankomaat
Belgia Kreikka Puola
Bulgaria Unkari Portugali
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Kroatia Irlanti Romania
Kypros Italia Slovakia
Tšekin tasavalta          Latvia Slovenia
Tanska Liettua Espanja
Viro Luxembourg          Ruotsi
Suomi Malta Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska   
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Epäily periaatteen rikkomuksesta

5.g Onko yrityksesi altistunut 20. marraskuuta 2017 jälkeen / rekisteröinnin jälkeen
kaupallisille vastatoimille Supply Chain Initiativeen rekisteröityneen kauppakumppanin
toimesta, kun olet aktivoinut jonkin saatavilla olevan riitojenratkaisuvaihtoehdon? [Valitse
ruutu – voit valita yhden vastauksen]

Kyllä
Ei
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Epäily periaatteen rikkomuksesta

5.h Mikä on yrityksesi 20. marraskuuta 2017 jälkeen tekemien valitusten tämänhetkinen
tila? [Syötä numero jokaiseen ruutuun]

5.h Mikä on yrityksesi rekisteröitymisen jälkeen tekemien valitusten tämänhetkinen tila?
[Syötä numero jokaiseen ruutuun]

Valitus / valitukset on ratkaistu
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Valitusta ei ole / valituksia ei ole vielä ratkaistu ja ratkaisua odotetaan edelleen

Valitusta ei ole / valituksia ei ole vielä ratkaistu (ratkaisua riitaan ei voitu
saavuttaa)
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Epäily periaatteen rikkomuksesta

5.i Huomioiden kaikki 20. marraskuuta 2017 jälkeen esitetyt valitukset, mikä oli viimeisin
riidan ratkaisuun johtanut mekanismi? [Syötä ratkaistujen riitojen määrä jokaisen
mahdollisen riidan ratkaisuun johtaneen sovittelumekanismin osalta]

[Esimerkki: Valituksen ratkaisemiseksi olet turvautunut kaupalliseen reittiin, sitten
sisäiseen riitojenratkaisuun ja sen jälkeen sovitteluun. Sovittelu ratkaisi valituksen lopulta.
Sovittelu on laskettava vaihtoehdoksi, joka johti riidan ratkaisemiseen.]

 

Niiden yrityksesi
tekemien

valitusten määrä,
jotka on

ratkaistu 20.
marraskuuta 2017

jälkeen

 

Yrityksesi
tekemien

valitusten määrä,
jotka on

ratkaistu 4
kuukauden sisällä

Kaupallinen reitti (ongelman laajentaminen korkeammalle
tasolle kauppakumppanin kaupallisessa hierarkiassa)

valitusta  valitusta

Kauppakumppanin sisäinen riitojenratkaisutoimisto valitusta valitusta

Sovittelu valitusta valitusta

Arbitraatio valitusta valitusta

Tuomiovaltaan liittyvät menetelmät kansallisten sääntöjen
ja säädösten mukaisesti

valitusta valitusta
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Epäily periaatteen rikkomuksesta

5.i Huomioiden kaikki rekisteröintisi jälkeen esitetyt valitukset, mikä oli viimeisin riidan
ratkaisuun johtanut mekanismi? [Syötä ratkaistujen riitojen määrä jokaisen mahdollisen
riidan ratkaisuun johtaneen sovittelumekanismin osalta]

[Esimerkki: Valituksen ratkaisemiseksi olet turvautunut kaupalliseen reittiin, sitten
sisäiseen riitojenratkaisuun ja sen jälkeen sovitteluun. Sovittelu ratkaisi valituksen lopulta.
Sovittelu on laskettava vaihtoehdoksi, joka johti riidan ratkaisemiseen.]

 

Niiden yrityksesi tekemien
valitusten määrä, jotka on

ratkaistu rekisteröitymisesi
jälkeen

 

Yrityksesi
tekemien

valitusten määrä,
jotka on

ratkaistu 4
kuukauden sisällä

Kaupallinen reitti (ongelman laajentaminen
korkeammalle tasolle kauppakumppanin
kaupallisessa hierarkiassa)

valitusta  valitusta

Kauppakumppanin sisäinen
riitojenratkaisutoimisto

valitusta valitusta

Sovittelu valitusta valitusta

Arbitraatio valitusta valitusta

Tuomiovaltaan liittyvät menetelmät kansallisten
sääntöjen ja säädösten mukaisesti

valitusta valitusta
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Valitusten vastaanottaminen

6.a Onko yrityksesi vastaanottanut valituksia kauppakumppaneilta väitettyjä Principles of
Good Practice -rikkomuksia koskien 20. marraskuuta 2017 jälkeen?

6.a Onko yrityksesi vastaanottanut valituksia kauppakumppaneilta väitettyjä Principles of
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Good Practice -rikkomuksia koskien rekisteröintisi jälkeen?

Kyllä
Ei

6.b Kuinka monta valitusta olet vastaanottanut? [Syötä numero]

valitusta
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Valitusten vastaanottaminen

6.3 Kuinka monta valitusta jättivät yritykset, jotka eivät ole rekisteröityneet SCI:hin? 
[Syötä valitusten määrä]

valitusta
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Valitusten vastaanottaminen

6.d Oletko vastaanottanut valituksen / valituksia muussa / muissa kuin omassa EU-
maassasi toimivalta yritykseltä / toimivilta yrityksiltä? [Valitse ruutu – voit valita yhden
vastauksen]

Kyllä
Ei
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Valitusten vastaanottaminen

6.e Missä maassa / maissa yritys toimi /yritykset toimivat? [Valitse ruudut – voit valita
useamman vastauksen]

Itävalta Saksa Alankomaat
Belgia Kreikka Puola
Bulgaria Unkari Portugali
Kroatia Irlanti Romania
Kypros Italia Slovakia
Tšekin tasavalta          Latvia Slovenia
Tanska Liettua Espanja
Viro Luxembourg          Ruotsi
Suomi Malta Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska   
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Valitusten vastaanottaminen

6.f Kun olette vastaanottaneet valituksia 20. marraskuuta 2017 jälkeen, mitä seuraavista
Principles of Good Practice -periaatteista on väitetysti rikottu?
[Valitse ruudut – voit valita useamman vastauksen]

6.f Kun olette vastaanottaneet valituksia rekisteröintinne jälkeen, mitä seuraavista
Principles of Good Practice -periaatteista on väitetysti rikottu?
[Valitse ruudut – voit valita useamman vastauksen]
{6.f Kun olette vastaanottaneet valituksia 20. marraskuuta 2017 jälkeen / rekisteröintinne
jälkeen, mitä seuraavista Principles of Good Practice -periaatteista on väitetysti rikottu?
[Valitse ruudut – voit valita useamman vastauksen]

KULUTTAJAT: Sopimuksen tehneiden osapuolten on otettava aina huomioon kuluttajan edut sekä
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toimitusketjun yleinen vakaus yritykseltä yritykselle -suhteissaan. Sopimuksen tehneiden osapuolten
on varmistettava resurssien paras mahdollinen tehokkuus ja optimointi hyödykkeiden jakelussa koko
toimitusketjussa.

SOPIMUSVAPAUS:Sopimuksen tehneet osapuolet ovat itsenäisiä taloudellisia entiteettejä, joiden on
noudatettava toistensa oikeuksia asettaa omat strategiansa ja hallintakäytäntönsä, mukaan lukien
vapaus määrittää itsenäisesti suostuminen kaikkiin sopimuksiin.

HYVÄ KAUPPATAPA:  Sopimuksen tehneiden osapuolten on toimittava vastuullisesti toistensa kanssa
hyvässä uskossa ja ammattimaisella huolellisuudella.

KIRJALLISET SOPIMUKSET:  Sopimusten tulee olla kirjallisia, ellei tämä ole mahdotonta toteuttaa,
tai jos suulliset sopimukset ovat molemminpuolisesti hyväksyttyjä ja sopivia. Sopimusten tulee olla
selkeitä ja läpinäkyviä, ja niiden on katettava mahdollisimman monta olennaista ja ennakoitavaa asiaa,
mukaan lukien irtisanomisen ehdot.

ODOTUKSENMUKAISUUS:  Sopimusehtoihin ei voi tehdä yksipuolisia muutoksia, ellei tästä
mahdollisuudesta sekä sen olosuhteista ja ehdoista ole sovittu aiemmin. Sopimuksista tulee käydä ilmi
kunkin osapuolen prosessi keskustella toisen osapuolen kanssa kaikista tarvittavista muutoksista
sopimuksen käyttöönottoa varten, tai odottamattomien olosuhteiden vuoksi, kuten sopimuksessa on
esitetty.

NOUDATTAMINEN:  Sopimuksia on noudatettava.

TIEDOT:  Tietojen vaihto tulee suorittaa noudattamalla täsmällisesti kilpailulakeja ja muita
sovellettavia lakeja. Osapuolten tulee varmistaa järkevin keinoin, että tarjottu tieto on oikeaa eikä
harhaanjohtavaa.

LUOTTAMUKSELLISUUS:  Tietojen luottamuksellisuutta on kunnioitettava, elleivät tiedot ole jo
julkisesti saatavilla, tai vastaanottava osapuoli on hankkinut tiedot itsenäisesti lainmukaisesti hyvässä
uskossa. Vastaanottavan osapuolen tulee käyttää luottamuksellisia tietoja vain siinä tarkoituksessa,
mihin tiedot on annettu.

RISKIVASTUU:  Kaikkien toimitusketjussa olevien sopimuksen tehneiden osapuolten tulee olla
vastuussa omista liiketoimintariskeistään.

AIHEELLINEN PYYNTÖ:  Sopimuksen tehnyt osapuoli ei saa käyttää uhkauksia saadakseen
aiheettoman edun tai siirtääkseen aiheettoman kustannuksen.
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Valitusten vastaanottaminen

javascript:void()
javascript:void()


6.g Mikä on yrityksesi 20. marraskuuta 2017 jälkeen vastaanottamien valitusten
tämänhetkinen tila? [Syötä numero jokaiseen ruutuun]

6.g Mikä on yrityksesi rekisteröitymisen jälkeen vastaanottamien valitusten tämänhetkinen
tila? [Syötä numero jokaiseen ruutuun]

Valitus / valitukset on ratkaistu

Valitusta ei ole / valituksia ei ole vielä ratkaistu ja ratkaisua odotetaan edelleen

Valitusta ei ole / valituksia ei ole vielä ratkaistu (ratkaisua riitaan ei voitu
saavuttaa)
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Valitusten vastaanottaminen

6.h Huomioiden kaikki 20. marraskuuta 2017 jälkeen ratkaistu valitukset, mikä oli viimeisin
riidan ratkaisuun johtanut mekanismi? [Syötä ratkaistujen riitojen määrä jokaisen
mahdollisen sovittelumekanismin osalta] 

[Esimerkki: Valituksen ratkaisemiseksi olet turvautunut kaupalliseen reittiin, sitten
sisäiseen riitojenratkaisuun ja sen jälkeen sovitteluun. Sovittelu ratkaisi valituksen lopulta.
Sovittelu on laskettava vaihtoehdoksi, joka johti riidan ratkaisemiseen.]

6.h Huomioiden kaikki rekisteröintisi jälkeen ratkaistu valitukset, mikä oli viimeisin riidan
ratkaisuun johtanut mekanismi? [Syötä ratkaistujen riitojen määrä jokaisen mahdollisen
sovittelumekanismin osalta] 

[Esimerkki: Valituksen ratkaisemiseksi olet turvautunut kaupalliseen reittiin, sitten
sisäiseen riitojenratkaisuun ja sen jälkeen sovitteluun. Sovittelu ratkaisi valituksen lopulta.
Sovittelu on laskettava vaihtoehdoksi, joka johti riidan ratkaisemiseen.]

 

Yrityksesi
vastaanottamien
valitusten määrä,

jotka on
ratkaistu 20.

marraskuuta 2017
lähtien

 

Yrityksesi
vastaanottamien
valitusten määrä,

jotka on
ratkaistu 4

kuukauden sisällä

Kaupallinen reitti (ongelman laajentaminen korkeammalle
tasolle kauppakumppanin kaupallisessa hierarkiassa)

valitusta  valitusta
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Kauppakumppanin sisäinen riitojenratkaisutoimisto valitusta valitusta

Sovittelu valitusta valitusta

Arbitraatio valitusta valitusta

Tuomiovaltaan liittyvät menetelmät kansallisten sääntöjen
ja säädösten mukaisesti

valitusta valitusta
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Tyytyväisyys ja vaikutukset liiketoimintaan

Ilmaise yrityksen yleinen tyytyväisyys SCI:hin käyttämällä asteikkoa 1–10, missä 1 on
alhainen ja 10 erittäin korkea. [Syötä numero]

/10
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Tyytyväisyys ja vaikutukset liiketoimintaan

7.b Onko SCI auttanut sinua... [Valitse ruudut – voit valita useamman vastauksen tai jättää
vastaamatta]

parantamaan päivittäisviestintää yrityksesi kauppakumppaneiden kanssa
käsittelemään riita-asioita
parantamaan yrityksesi sisäisiä prosesseja?
muu
en tiedä
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Tyytyväisyys ja vaikutukset liiketoimintaan

7.c Mitä ongelmia olet kohdannut SCI:n kanssa? [Valitse ruudut – voit valita useamman
vastauksen tai jättää vastaamatta] Vastauksesi auttaa meitä kehittämään SCI:tä.

liikekumppani eivät ole rekisteröityneet, joten en voi käyttää SCI-järjestelmää
SCI ei ole auttanut minua puuttumaan hyvän liiketavan vastaisiin rikkomuksiin
SCI ei ole auttanut minua ratkaisemaan riitoja, jotka liittyvät liikekumppanieni hyvän liiketavan
vastaisiin rikkomuksiin
Pelkään / olen kokenut vastatoimia
muu
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Yhteenveto

Antamasi tiedot pysyvät luottamuksellisina. Kiitämme alla antamistasi tiedoista, joiden
avulla voimme varmistaa tutkimuskyselyn asianmukaisen hallinnan sekä estää mahdolliset
kopioinnit.

Yrityksen nimi (toiminnassa oleva kansallinen yritys):

Maa:

Itävalta Saksa Alankomaat
Belgia Kreikka Puola
Bulgaria Unkari Portugali
Kroatia Irlanti Romania
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Kypros Italia Slovakia
Tšekin tasavalta          Latvia Slovenia
Tanska Liettua Espanja
Viro Luxembourg          Ruotsi
Suomi Malta Yhdistynyt kuningaskunta
Ranska   
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Yhteenveto

SUPPLY CHAIN INITIATIVEN YHTEENSOPIVUUSKYSELY –
2018

Kiitos ajastasi ja tuestasi Supply Chain Initiativen toimintaa koskevien tietojen
keräämisessä – Kuljemme yhdessä kohti hyviä kauppakäytänteitä.

Jos sinulla on kysyttävää kyselyn sisällöstä, lähetä sähköpostia
osoitteeseen info@supplychaininitiative.eu

Teknisissä ongelmatilanteissa ota yhteyttä
osoitteeseen jose.arias@dedicated.be

Muista lisätä rasti "Vahvista"-laatikkoon ja valitse tämän jälkeen "seuraava"

Vahvista
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