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Viziunea
Organizatia noastra a inteles ca tehnologia se afla intr‐un proces de evolutie exponentiala, iar
cerintele clientilor se schimba in ton cu aceasta. In consecinta, urmarim sa fim cu un pas inaintea
cerintelor pietei, sa intelegem factorii principali care impun schimbarea, pentru a ne putea adapta
usor si pentru a performa pe piata.
Viziunea noastra este aceea a unei companii in care specialistii nostri colaboreaza strans cu clientii
pentru a intelege optim cerintele lor, pentru a presta servicii din ce in ce mai bune si pentru a fi
considerati mereu un partener de incredere.

Misiunea
Misiunea noastra este aceea de a deveni un leader pe piata de servicii si aplicatii satelitare prin
promovarea unor solutii de inalta performanta, adaptate nevoilor fiecarui client in parte si furnizate
in mod eficient.

Valorile
Calitate. Calitatea de varf a serviciilor si produselor este cel mai important obiectiv al organizatiei
noastre – toate solutiile oferite plecand de la aceasta cerinta.
Pragmatism. Furnizam exact serviciile si echipamentele necesare clientului, gandim solutii eficiente si
durabile in timp.
Parteneriat. Credem in succesul reciproc – ca o regula a succesului in afaceri. De aceea, urmarim sa
castigam increderea clientilor pentru colaborari pe termen lung.
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Inovatie. Avem preocuparea permanenta de a oferi solutii si tehnologii care sa faca mereu mai mult
pentru client, permitandu‐le sa‐si depaseasca concurenta.
Flexibilitate. Stim ca fiecare afacere este diferita ‐ in consecinta, adaptam serviciile si echipamentele
la nevoile fiecarui client in parte.
Dezvoltare. Urmarim permanent sa crestem, ca organizatie si ca specialisti ai acesteia. Cunostintele
sunt cele care ce ne fac valorosi.

Obiective strategice


Cresterea continua a cotei de piata detinute de companie.



Furnizarea permanenta a unor solutii tehnice de top, in acord cu evolutia tehnologiei.



Dezvoltarea si protejarea know‐how‐lui organizational.



Optimizarea consumurilor de resurse.



Asigurarea unui climat profesional optim, pentru stimularea performantei angajatilor nostri.



Aliniere la principiile dezvoltarii durabile, prevenirea schimbarilor climatice, a degradarii
ecosistemelor si pierderilor de biodiversitate.
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