Politika společnosti

Společnost Maman Euro Logistic s.r.o. se sídlem Lipoltov 26, Cheb-Tuřany 350 02 poskytuje
svým zákazníkům logistické a skladovací služby.
Tuto činnost realizujeme ve vlastních prostorách na výše uvedené adrese na 20 tisících
metrů čtverečních zastřešené skladové plochy, z toho je 2 tisíce metrů čtverečních
temperováno. Sortiment skladovaných výrobků není nijak omezen, naše společnost je
schopna reagovat na požadavky zákazníka z hlediska konkrétního vybavení a řízení
nezbytného pro skladovaný produkt.
Pilíře našeho přístupu:
1. Kooperace a schopnost naslouchat. Analyzujeme logistické, technické i obchodní
požadavky zákazníka a implementujeme je do svých procesů.
2. Hospodárnost provozu a trvale příznivé ceny. Efektivně, hospodárně a šetrně
využíváme svých i zákazníkem svěřených prostředků a eliminujeme tak plýtvání.
3. Znalosti a dovednosti. Jsme profesionály ve svém oboru a stále se učíme a rozvíjíme.
Sledujeme aktuální oborové trendy, shromažďujeme zkušenosti a rozvíjíme znalosti a
dovednosti personálu.
4. Partnerství a stabilita. Snažíme se být partnerem pro své zákazníky – tedy
neposkytovat jen službu, ale poskytnout svému zákazníkovi i přidanou hodnotu
formou nabízených řešení jeho požadavků a problémů. Rozvíjíme partnerské vztahy
s našimi zaměstnanci, protože si uvědomujeme, že stabilní pracovní tým dosahuje
nejlepších výsledků. Snažíme se být partnerem v rámci regionu a vstřícně
spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy.
5. Neustálé zlepšování. Vedení společnosti stanovuje obchodní a hospodářské cíle tak,
aby se společnost neustále rozvíjela ve smyslu zlepšování a rozšiřování
poskytovaných služeb, komunikace se zákazníky a svým okolím i budování
partnerských vztahů na všech úrovních.
Společnost Maman Euro Logistic s.r.o. dodržuje veškeré legislativní a normativní požadavky
vyplývající z její činnosti. Nadto naše společnost řídí své aktivity tak, aby v nejvyšší možné
míře vycházela vstříc požadavkům svých zákazníků, ať už se jedná o komunikaci, řízení i
způsob zabezpečení skladovaného zboží. Toho dosahujeme vhodnými investicemi, kvalifikací
našeho personálu a dalšími postupy, které uvádíme do souladu s konkrétními potřebami a
požadavky našich zákazníků.
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