
Feelmax / Suomi Kenkä tiedote jälleenmyyjille 25.6.2020

Hei,

Olemme kokeneet valtavia takaiskuja ja haasteita, erityisesti Feelmaxin tuotannon aloittamisessa. Nämä  
aiheuttavat merkittäviä viiveitä toimituksissa. Pahimmat ongelmat ovat liittyneet materiaalitoimitusten 
viivästymiseen Koronaviruksen takia ja uusien lasten muottien sekä lestin yhteensopivuudessa ilmenneisiin 
virheisiin. 

Materiaalit oli tilattu marraskuussa 2019 ja niiden toimitus piti olla juuri ennen Kiinan Uutta Vuotta 
tammikuussa 2020 (nykyään tiettyjä kenkien materiaaleja, kuten verkkokangasta, valmistetaan vain ja 
ainoastaan Kiinassa ja Taiwanissa, ei missään muualla). Koska olemme  pieni materiaalitilaaja olimme 
tietenkin tärkeysjärjestyksessä jonon lopulla. Tehdas ei saanut materiaalejamme matkaan ennen Uuden 
Vuoden lomien alkua (silloin kaikki tuotanto Kiinassa pysähtyy n 1kk ajaksi)... sitten iski Koronavirus joka 
sulki kaikki tehtaat yhdellä iskulla. Kun ne aukesivat uudestaan keväällä, alkoivat lähes kaikki  tehdä 
materiaaleja.... hengitysmaskeihin! Jouduimme aloittamaan toivottamalta tuntuvan etsimisen materiaaleille. 
Matkustusrajoitusten takia – emme päässeet tehtaille valitsemaan suoraan materiaaleja, vaan näytteitä 
lähetettiin valtava määrä kuriirifirmojen kuljettamina aiheuttaen lisäviiveitä.

Koska kesä oli jo ovella otimme osan materiaaleista lentorahtina. Niiden hinnat ovat hypänneet 
maailmanlaajuisten maskitoimitusten takia pilviin: lentorahti on aina ollut kallista, mutta nyt hinnat ovat yli 
viisinkertaistuneet.

Kun viimeinkin saimme materiaalit Suomeen aloitimme päällisten ompelun ja viimeisenä ulkopohjien 
vulkanoinnin. Aikuisten koossa olimme jo tehneet vulkanointia Suomi Kengissä ilman minkäänlaisia 
ongelmia, mutta lasten kengissä kumiseos pursuaa muotin ja päällisen välistä johtaen kosmeettisiin virheisiin
ja näin tuotteen hylkäämiseen. Osa kengistä on käsin ”fiksattavissa”, mutta tämä on erittäin hidasta ja 
kallista. Lopputulos ei ole ulkonäön puolesta erityisen laadukas. Olimme myyneet yksityisille asiakkaille 
ennakkoon lasten kenkiä ja olemme pakotettuja toimittamaan ne ensisijaisesti. 

Olemme yrittäneet löytää teknistä ratkaisua pursuamiseen siinä onnistumatta. Joudumme lähettämään muotit 
ja lestit takaisin Espanjalaiseen tehtaaseen, korjausoperaatio edestakaisine kuljetuksineen kestää n. 25 
päivää!

Lasten kengissä ilmenevien kosmeettisten virheiden takia emme voi toimittaa näitä kenkiä jälleenmyyntiin, 
ennen kuin muotit on korjattu.

Aloitamme  uuden Osma 7-erän valmistamisen heinäkuun ensimmäisellä viikolla, näitä kenkiä saamme 
toimitukseen nopeasti. Lasten Luosmia, Salloja ja Ounaksia pääsemme valmistamaan uudestaan vasta 
elokuun alussa kun muotit saadaan takaisin korjattuna.

Uuden Vuoma 3 lasten välikausisaappaan valmistus alkaa elokuun puolivälissä ja toimitus elokuun 
lopussa/syyskuun alussa. 

Suomi Kenkää on varastossa valmiina ja voidaan toimittaa välittömästi. 

Olemme todella pahoillamme viiveistä. 

Hyvää Kesää!
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