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(Eng) 

 

Effects of Coronavirus in China on Konica Minolta (Update) 

 

Tokyo (February 14, 2020) – Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) and its Group companies 

have been responding to the coronavirus that broke out in Wuhan, China, as follows:  

 

The Konica Minolta Group works on maintaining the health and safety of the people working 

for the Group and their families, making efforts to prevent the infection from spreading and 

carrying on with provision of products and services that can meet the needs of customers 

and society at large, in accordance with guidance and instructions of the Chinese and local 

governments, as well as those of the Japanese government. Under that policy, Konica 

Minolta launched its Group BCP (Business Continuity Plan) system on January 28.   

 

1.  Operations of Group companies in China 

The Konica Minolta Group operates in China in development and manufacturing for the 

global markets, while selling business technologies products and services and healthcare 

equipment, among others, within the Chinese market. Though Konica Minolta has no 

development or production facilities in Wuhan, it has a sales and services branch for 

business technologies and measuring instruments there. Konica Minolta’s primary 

production facilities in China reside in Wuxi, Dongguan, and Dalian, all of which are away 

from Wuhan, with other manufacturing sites in Shanghai’s Songjiang District and Xiamen. 

The Chinese sales companies are headquartered in Shanghai. Sales and services branches 

spread across the country. The operations in China resumed from February 10, after the 

government-instructed suspension had ended, except the branch in Wuhan. Some 

employees are working remotely from home. 

 

2.  Impact on Businesses 

• Business Technologies 

 For the company’s primary sector, Business Technologies businesses, their 

production facilities in China resumed the operations from February 10. The 

factories have been working closely with each supplier for procurement of parts 

necessary for production. 
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 The Group’s sales companies are well stocked, including on-hand inventory 

and on-board inventory shipped from China before the Lunar New Year holiday, 

and ready to meet the demand and orders from dealers and customers. 

 As toner and other consumables are also widely available, from production in 

Japan and other countries outside China, the customers are able to keep using the 

Konica Minolta products with no interference. 

 

• For other sectors, the Group are also making efforts so that the customers will be 

able to carry on with their operations. 

 

3.  Additional assistance for employees in China 

Supporting the local employees’ needs for health and safety, the company has been working 

on providing masks and non-contact medical thermometer for the Group companies in 

China. Further efforts are being made in supplying additional masks to China. 

Konica Minolta keeps a close eye on the outbreak’s development and update the notice if its 

responses are to go through a major change. 

 

### 

 

(Viet) 

 

Ảnh hưởng của dịch cúm Coronavirus tại Trung Quốc đến Konica Minolta 
 

Tokyo (14 Tháng 02, 2020) – Tập đoàn Konica Minolta và các công ty con trực thuộc Konica Minolta 

đã có những phản hồi về dịch cúm Coronavirus bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc như sau: 

 

Tập đoàn Konica Minolta luôn cam kết giữ sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên làm việc tại đây và 

gia đình của họ. nỗ lực giảm thiểu sự lây lan và tiếp tục cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo nhu cầu 

của khách hàng và xã hội với khối lượng lớn kèm theo sự chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc, cũng 

như với chính phủ Nhật Bản. Theo như luật pháp, tập đoàn Konica Minolta đã ra mắt hệ thống BCP 

(Kế hoạch Kinh doanh Liên Tục) cho các công ty con vào ngày 28 tháng 02. 

 

 1. Vận hành các công ty con tại Trung Quốc 

Tập đoàn Konica Minolta hoạt động tại Trung Quốc nhằm phát triển và phân phối cho thị trường toàn 

cầu khi bán các sản phẩm công nghệ cho doanh nghiệp, dịch vụ và các thiết bị chăm sóc sức khỏe 

và nhiều dịch vụ khác tại thị trường Trung Quốc. Tuy rằng Konica Minolta không phát triển kinh 

doanh hay có cơ sở sản xuất tại Vũ Hán, Konica Minolta vẫn cung cấp sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ về 

công nghệ cho doanh nghiệp và  các loại dụng cụ đo màu sắc tại đây. Cơ sở sản xuất chính tại Trung 

Quốc tọa lạc tại Thành phố Vô Tích, Đông Hoản và Đại Liên, các thành phố đó đều cách xa Vũ Hán 

và có nơi phân phối khác tại quận Tùng Giang, Thượng Hải và Hạ Môn. Các công ty bán hàng của  
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Trung Quốc được đặt trụ sở tại Thượng Hải. Các đại lý bán hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng có 

mặt trải dài khắp Trung Quốc.                            

 

Các hoạt động bán hàng tai Trung Quốc đã được tiếp tục từ Ngày 10 Tháng 02, sau khi lệnh ngưng 

hoạt động của chính phủ được dừng lại., ngoại trừ chi nhánh ở Vũ Hán. Một số nhân viên sẽ được 

làm việc từ xa tại nhà 

 

2. Tác động đến các doanh nghiệp 

▪ Các công nghệ cho doanh nghiệp 

➢ Về mảng hoạt động chính của công ty - các mảng về Công nghệ cho doanh nghiệp, các cơ sở 

sản xuất tại Trung Quốc đã tiếp tục hoạt động từ Ngày 10 tháng 2. Các nhà máy luôn làm việc 

một cách sát sao với các nhà cung ứng các nguyên vật liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất. 

➢ Các công ty con chuyên bán hàng cũng nhập hàng hóa khá ổn định bao gồm các hàng hóa 

lớn nhỏ được vận chuyển từ Trung Quốc trước ngày Tết Nguyên Đán nhằm sãn sàng đáp 

ứng mọi nhu cầu và đặt hàng từ đại lý cũng như khách hàng. 

➢ Mực và các vật liệu tiêu hao vẫn còn nguồn hàng lớn từ nhà sản xuất tại Nhật Bản và các 

quốc gia bên ngoài Trung Quốc vì vậy khách hàng vẫn sẽ dễ dàng sử dụng các sản phẩm 

đến từ Konica Minolta. 

▪ Về những mảng kinh doanh khác, Tập đoàn cũng nỗ lực cũng giúp khách hàng có thể tiếp tục 

các hoạt động kinh doanh của họ. 

3. Các hỗ trợ nâng cao cho nhân viên tại Trung Quốc 

Nhằm hỗ trợ các nhu cầu về sức khỏe và an toàn cho các nhân viên của mình, công ty đã cung cấp 

khẩu trang và máy đo nhiệt kế cầm tay cho công ty con tại Trung Quốc. Các nỗ lực để cung cấp thêm 

khẩu trang y tế cho nhân viên cũng đang được thực hiện. 

 

Konica Minolta luôn theo dõi sát sao về sự phát triển của dịch bệnh và luôn cập nhật các thông báo 

mới và sẽ phản hồi nếu có những thay đổi mới. 
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