INTERGROVANÁ POLITIKA SPOLOČNOSTI
Vízia a poslanie
V budúcnosti budú budovy predstavovať čoraz dôležitejšiu úlohu pre naše zdravie, osobné a pracovné vzťahy,
blahobyt a planétu. Našim poslaním je preto stať sa vedúcim lídrom na trhu produkcie komponentov a systémov, ktoré
využívajú systém chladenia vodou v budovách, kontrolujú spotrebu vody v domácnostiach za účelom znižovania
spotreby energie.

Stratégia
Zákazníci sú základom nášho podnikania, a preto chceme čo najlepšie porozumieť ich potrebám a naplniť ich. Našim
zákazníkom ponúkame kvalitné produkty podľa schválených noriem, ako aj odborné informácie s garanciou záruky.
Výrobné haly sú srdcom nášho biznisu. Zameriavame sa na produkt pretože naša budúcnosť závisí na našej schopnosti
poskytovať prvotriedne výrobky ako aj neustálu inováciu.
Podnikanie a zisk idú ruka v ruke. Giacomini verí v udržateľný profit, to znamená zvyšovať zisk s ohľadom na životné
prostredie a spoločenskú zodpovednosť.
Naši zamestnanci sú pre nás najdôležitejším článkom. Ich vášeň pre prácu je nezmerateľná, je veľký rozdiel v robení vecí
správne a nesprávne, výborne alebo slabo, z času načas alebo sústavne ako tím. A práve preto sú naši zamestnanci prvým
aktívom na našej účtovnej súvahe.
Naši dodávatelia sú našimi partnermi, a preto ich chceme viac a viac zapájať do našej stratégie aby bola naša spolupráca
prínosná pre obe strany.
Lokality našich výrobných hál, mestá z ktorých naši zamestnanci pochádzajú a žijú - v týchto lokalitách
chceme životné prostredie ochraňovať pred znečisťovaním a naďalej pokračovať s výrobou.

ZÁKAZNÍK

PRODUKT
UDRŽATEĽNÝ
ZISK

ĽUDIA

LOKALITY

Kvalita, životné prostredie,
zdravie a bezpečnosť pri práci
Silné spojenie Giacomini s oblasťami v ktorých pôsobí nás poháňa k zlepšeniu ekonomickej, ekologickej a sociálnej situácie. Udržiavaním
UNI EN ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001 certifikovaných štandardov sa spoločnosť zaväzuje k nepretržitému zlepšovaniu, ktoré v strednodobom horizonte,
bude dosiahnuté prostredníctvom cieľov uvedených nižšie. Tieto ciele vznikli na základe analýzy kontextu z persfektívy príležitostí a minimalizácie rizík.

Popis:

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

PRODUKTOVÝ PLÁN
A VÝBER MATERIÁLOV
REŠPEKTOVANIE ZÁKONOV

VÝROBNÝ PROCES S OHĽADOM NA
ZNIŽOVANIA ZNEČISTENIA PROSTREDIA
PREDCHÁDZANIE PRACOVNÝCH ÚRAZOV

Naše marketingové a R&D oddelenie zaručuje, že Giacomini sortiment spĺňa striktné medzinárodné
štandardy, garantuje prvotriedny materiál, inovácie a technológie, na základe informácii od zákazníkov
a užívateľmi.
Plán spoločnosti Giacomini je orientovaný na trh so zameraním sa na znižovanie využitia tradičných
zdrojov energie a štúdiom ekologických a zdraviu nezávadných materiálov.
Cieľ spoločnosti Giacomini je zmeniť neustále narastajúce striktné pravidlá na príležitosti.
Spoločnosť uprednostňuje výrobu v Taliansku, so zreteľom na dodržiavanie zákonov a starostlivým
využitím energie a prírodných zdrojov.
Spoločnosť Giacomini pravidelne monitoruje, kontroluje a vyhodnocuje emisie z ovzdušia, vodného
odpadu a produktov.
Spoločnosť Giacomini eliminuje riziká prostredníctvom pravidelnej a detailnej kontroly.
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