
Firemní fi lozofi e  Vytváříme přidanou hodnotu 
pro naše zákazníky.

Naši zákazníci profi tují ze spolupráce s námi.

• Naše celková korporátní činnost jako celek vytváří přidanou 

hodnotu, a tudíž konkurenční výhody pro naše zákazníky.

 Rosteme v regionech 
Amerika a Asie.

• Máme globální působnost.

• Vlastními silami a cílenými akvizicemi dosahujeme 

celosvětového růstu.

• Dosahujeme nadprůměrného růstu v regionech Amerika a Asie.

 Využíváme možnosti, které 
nabízí digitalizace.

• Vytváříme jednotnou IT strukturu pro Röchling Industrial.

• Využíváme digitalizaci ke zlepšení našich procesů a postupů.

• Pro komunikaci s našimi obchodními partnery využíváme digitální 

média.

 Orientujeme se na průmysl.

Naši pozornost zaměřujeme na potřeby našich 
zákazníků, nikoliv na naše produkty!

• Našim zákazníkům nabízíme nejlepší dostupná řešení pro jejich 

individuální aplikace.

• Proto zákazníky informujeme o naší komplexní nabídce produktů a služeb 

i o našich jedinečných materiálech a know-how v oblasti aplikací.

 Rosteme v regionech 
Amerika a Asie.

Pro komunikaci s našimi obchodními partnery využíváme digitální 

média.

• Máme globální působnost.

• Vlastními silami a cílenými akvizicemi dosahujeme 

celosvětového růstu.

 Jsme inovativní.

Naše inovace pomáhají našim zákazníkům dosáhnout 

zlepšení.

• Nasloucháme našim zákazníkům, abychom zjistili, jak jim naše inovace 

mohou pomoci.

• Pod pojmem „inovace“ si představujeme řešení, které je lepší než to 

současné!

• Vyvíjíme nové a optimalizujeme stávající produkty pro známé 

aplikace.

• Nacházíme nové aplikace pro stávající produkty.

• Vyvíjíme produkty s novými funkcemi, které umožňují digitalizaci.

• Deset procent našeho obratu tvoří nové inovativní produkty.

„Nové“ pro nás znamená „ne starší, než tři roky“.
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• Vyvíjíme produkty s novými funkcemi, které umožňují digitalizaci.

• Deset procent našeho obratu tvoří nové inovativní produkty.
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Naši zákazníci 
jsou 

středem našeho 
zájmu!

Röchling Industrial. Empowering Industry.

www.roechling.com


