
Покажи 
лицето си

  
В първия кръг от преговорите работодателят 

 не представи предложение.

 Обединени ние заставаме плътно зад искането.  
 Присъедини се към нашата фото кампания и 
 качи твоя снимка на нашия сайт.

  За повече информация и качване:
 psl.verdi.de/tarifrunde2023



Няма предложение в първия 
кръг на преговорите
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В първия кръг преговори, който се 
проведе на 6 януари 2023 г., ver.di 
поиска 15-процентно увеличение 
на заплатите за обхванатите от 
колективния трудов договор и 200 
евро месечно повече за стажанти и 
обучаващите се по дуална система 
в “Дойче Пост” АГ (Deutsche Post 
AG). Пощенските надбавки също 
трябва да бъдат актуализирани. 
Ситуацията е изключително 
благоприятна за компанията и 
възнагражденията на служителите 
трябва да получат значително 
повишение!

ver.di очаква конкретни резултати 
от “Дойче Пост” АГ (Deutsche 
Post AG) във втория кръг на 
преговорите, който ще се проведе 
на 18 и 19 януари 2023 година.

НИЕ ЗАСЛУЖАВАМЕ ПОВЕЧЕ!

Отношението от страна на 
работодателя е недвусмислено: 
Той все още не е готов да заплаща 
компенсации за инфлацията и да 
позволи на служителите да получат 
дял от успеха на компанията.   

Ние сме заслужили повече! Искането 
ни остава необходимо, справедливо 
и осъществимо. Нуждаем се от 
15-процентно повишение - и можем 
да го наложим. Ако Deutsche Post 

AG не желае да разбере това, тогава 
просто ще трябва да им го покажем.

Д Е М О Н С Т Р И Р А Й 
РЕШИТЕЛНОСТ И ПОКАЖИ 
ЛИЦЕТО СИ ЗА 15%

Искаме да покажем преди следващия 
кръг преговори, че трябва да бъдем 
приемани сериозно. С хилядите 
снимки на нашите колеги ще покажем 
недвусмислено, че заедно стоим 
плътно зад искането.   
Покажи, че ти също си готов/а да 
наложиш нашето искане!
За целта просто качи своя снимка на 
нашия сайт и покажи лицето си за 15%. 
Със събраните снимки ще покажем 
ясно на плакати, в социалните медии 
и на нашия уебсайт, че заедно и 
решително заставаме зад нашето 
искане.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

Обсъди с колегите си нашето искане 
и ги спечели за каузата на ver.di. 
Мотивирай колегите си също да качат 
снимка. Рамо до рамо с колегите ни 
от ver.di ще наложим това искане.

Това е сайтът, на който можеш да 
качиш снимката си:

psl.verdi.de/tarifrunde2023


