
JÖVŐKÉPÜNK

A Metabond vezető szerepet kíván betölteni a kenőanyag-adalékok és üzemanyag-adalékok 
végfelhasználói piacán. Mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat 
kínálunk, amelyekben ügyfeleink megbíznak és amelyekről tudják, hogy nem csak 
berendezéseik válnak kevesebb karbantartás mellett is hosszabb élettartamúvá, de egyúttal 
környezetüket is megvédik. 
Méltán vagyunk büszkék arra, hogy 2014 óta értékesítési hálózatunkban saját fejlesztésű és 
gyártású Metabond termékeket forgalmazunk. Így teljesen függetlenek vagyunk más gyártó, 
illetve fejlesztő cégek estleges szeszélyeitől, diktátumaitól.

Küldetésünk
Mindenkor tisztességes módon járunk el, hűek maradunk emberi 
értékeinkhez és etikai elveinkhez. 
Forgalmunk és nyereségünk folyamatosan növekszik. 
Innovatív termékeket fejlesztünk, amelyek megfelelnek a pillanatnyi 
és a jövőbeni igényeknek. 
Biztonságos módon működünk, védjük a környezetet és támogatjuk 
azokat a közösségeket, amelyekben üzleti tevékenységet folytatunk. 

Értékrendünk
Azt, hogy kik vagyunk, alapvetően meghatározza szilárd 
elkötelezettségünket a legszigorúbb etikai normák és a tisztességes, 
emberséges magatartás iránt. Stratégiánkat a gyártás és értékesítés 
minden szintjén megalkuvás nélkül, etikus módon alkalmazzuk.

Környezettudatos hitvallásunk 
A Metabond Magyarország Kft. tudatában van azzal a 
felelősségével, hogy meg kell őrizze és védje azt a globális 
környezetet, amelyben tevékenykedik. Ennek érdekében  
a termék előállítást környezetbarát, egészség- és munkavédelmi, 
„jó gazda” szemléletet tükröző eljárások szerint végezzük. Olyan 
termékeket kínálunk, amelyek csökkentik az energiafelhasználást, 
minimális környezeti terheléssel járnak és a fogyasztói társadalom 
által diktált pazarlást mérséklik. 

Elkötelezettség a vásárló iránt 
Üzleti tevékenységünk ügyfeleink elkötelezett kiszolgálását célozza. 
Elköteleztük magunkat amellett, hogy megfeleljünk ügyfeleink 
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeinek.
Figyelünk a termékeink megfizethetőségére, a becsületes 
árképzésre és törekszünk a megvásárlás - mint befektetés - 
sokszoros megtérülésére.

Az alkalmazottak, Partnerek 
méltósága és jogai iránti tisztelet
Biztonságos, egészséges és zaklatásmentes munkahelyeket és 
partneri értékesítési hálózatot tartunk fenn, amelyek támogatják 
a csapatmunkát és jutalmazzák a teljesítményt. Munkavállalóinkat, 
Partnerinket folyamatosan képezzük, olyan környezetet teremtünk, 
ahol véleményüket elmondhatják, és azokat tiszteletben tartjuk.

Növekedés

Termékek és szolgáltatások

Beszállítói kapcsolatok fontossága
Beszállítóink kompetenciáira építünk és olyan kapcsolatokat 
építünk ki, amelyek a folyamatos fejlesztésen alapszanak.  
A Metabond termékekkel így megfelelhetünk ügyfeleink mai és 
jövőbeni igényeinek.

• állandó mennyiségi növekedés elérése 
• terjeszkedés olyan piacokon és régiókban, ahol jelenlétünk még 
alacsony, vagy ahol termékeink még nem ismertek 

• innovatív megoldásokat dolgozunk ki ügyfeleink legfontosabb 
kenéstechnikai szükségleteire  
• kiváló szakmai szolgáltatásokat, képzéseket és terméktámogatást 
nyújtunk ügyfeleinknek
• továbbra is a termékelégedettség elérésére összpontosítunk 
• célunk termékeink egyedi megjelenése és szakmai egyedisége 
• optimalizáljuk és folyamatosan fejlesztjük az értékesítési hálózatot

TISZTESSÉGGEL IS LEHETSÉGES!

Stratégiánk
A világ első családi, kisvállalati kenőanyag-gyártójaként az elért 
pozíciónk erősítése és növelése érdekében az alábbi alapelvekre 
támaszkodunk: 


