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Drodzy Klienci,  

Temat: Zmiana Acros Organics, Alfa Aesar oraz Maybridge brand w Thermo Scientific 

Jako oficjalny przedstawiciel korporacji Thermo Scientific chcielibyśmy przekazać Państwu ekscytującą 

informację na temat zmian w gamie produktów i brandach. Od października 2021 brandy Acros OrganicsTM, 

Alfa AesarTM oraz MaybridgeTM zostaną połączone w jeden brand, Thermo ScientificTM. 

Zmiany jakie zostaną wprowadzone: 

Zmiana Brandu 

• Brandy Acros Organics, Alfa Aesar oraz Maybridge zmienią się na Thermo Scientific. 

• Wszystkie produkty od połowy października 2021 będą miały etykiety Thermo Scientific, tak jak 

pokazano w Appendix 1. 

• Dla już wyprodukowanych odczynników, które są na półkach w magazynach, etykiety nie będą 

zmieniane. Do momentu, kiedy wszystkie produkty z etykietami Acros Organics, Alfa Aesar oraz 

Maybridge zostaną wyprzedane, będą Państwo otrzymywać różne brandy w swoich zamówieniach. 

Proszę spojrzeć na Appnedix 1. 

• Wszystkie dokumenty będą miały logo Thermo Fisher Scientific 

• Wszystkie nakrętki, zgodnie z tradycją Thermo Scientific będą czerwone. Tak jak poprzednio, do 

momentu wyprzedania wszystkich produktów będą otrzymywać Państwo w swoich dostawach 

zarówno stare jak i nowe kolory nakrętek. 

• Mimo zmiany logo na etykietach, numery katalogowe pozostaną bez zmian, tak więc po numerze 

katalogowym mimo nowej etykiety będzie można wydedukować czy w starej nomenklaturze był to 

produkt Acros Organics, Alfa Aesar czy Maybridge. 

Nowe portfolio produktów 

• Thermo Fisher Scientific rozpoczął już usuwanie produktów których sprzedaż była na bardzo niskim 

poziomie 

• By rozwiązać problem nakładania się produktów każdej marki, niektóre produkty Acros Organics, Alfa 

Aesar i Maybridge zostaną usunięte z portfolio. W takich przypadkach alternatywne produkty będą 

oferowane jako zamienniki. Ten etap zakończy się w pierwszej połowie 2022. 

Kontynuacja portfolio produktów 

• Wszystkie produkty, których nie dotyczy powyższe, zachowają swoje aktualne kody produktów – nie 

ulegną one zmianie. 

• Firma Thermo Scientific zapewnia iż specyfikacja, jakość oraz wydajność produktów nie zmienią się. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę śmiało pisać na adres email: sprzedaz@chemat.com.pl lub dzwonić 

600 115 129 

Z wyrazami szacunku, 

Adam Taszner 

Właściciel firmy Chemat 
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