Naš kredo
Verjamemo, da je za nas najpomembnejš a odgovornost do vseh uporabnikov
naš ih reš itev; od trgovcev, skladiš čnikov, komercialistov in
knjižničarjev do lekarnarjev, voznikov, poš tarjev in vseh drugih, ki
naš e izdelke uporabljajo.
Za doseganje maksimalnega izpolnjevanja njihovih zahtev in želja, stremimo k
doseganju najviš je kakovosti in zanesljivosti. Ves čas stremimo k nižanju
stroš kov, da bi š e vedno dosegali pravične cene za vse udeležence in tako tudi
njim omogočili možnost zaslužka. Da bi zadovoljili sebe, morajo biti zahteve, želje
in naročila strank popolnoma zadovoljene.
Odgovorni smo svojim zaposlenim, moš kim in ženskam, ki delajo za nas.
Vsakogar moramo spoš tovati in razumeti tudi kot posameznika ter mu priznati
vse zasluge za delo, ki ga opravlja. Zaposleni zatorej morajo imeti občutek
varnosti na delovnem mestu, ki mora biti primerno, urejeno in varno. Plačilo za
delo, ki ga opravljajo, pa mora biti pravično. Skupaj moramo najti poti, ki
pomagajo naš im zaposlenim do uresničevanja njihovih življenjskih želja tudi v
zasebnem življenju. Zaposlenim moramo omogočiti izražanje predlogov in
pritožb. Za vse primerno izobražene moramo zagotoviti enake možnosti pri
zaposlovanju in kasnejš em napredovanju.
Odgovorni smo okolju, v katerem delamo in živimo. Biti moramo dobri
državljani, se držati svojih načel, biti prijazni do soljudi, plačevati davke in
podpirati humanitarne organizacije. Spodbujati moramo sploš ni razvoj,
zdravstvo in izobraževanje. Ohraniti moramo vse dobrine, ki jih uporabljamo in
se zavzemati za varstvo okolja in naravnih bogastev.
Odgovornost je namenjena tudi deležnikom. Naš e delo mora obroditi sadove, ki
bodo zadovoljili vse deležnike. Poskuš ati moramo vpeljati nove ideje in reš itve na
področju logistike in transporta. Raziskave se morajo nadaljevati, inovacije
razvijati in napake plačevati. Naš servis mora delovati hitro, dosledno in
brezhibno. Kupovali bomo najnovejš o opremo, s katero bomo izboljš ali obstoječe
produkte in podprli nove zamisli. Ustvariti si moramo rezerve, ki nam bodo
omogočale preživetje tudi v težkih časih.

