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ЗА НАС
ВИЗИЯ

МИСИЯ

Ние сме водещ европейски производител на системи 			
в областта на съхраняването на електрическа енергия 			
на оловно-киселинна основа. С произвежданите от нас 		
продукти ние се утвърдихме сред Топ-3 на доставчиците 		
на автомобилната индустрия.

Н
 ие предлагаме на нашите клиенти най-подходящите и
надеждни продукти, както и изчерпателен сервиз при
справедливо съотношение цена-качество.
Ние предлагаме на нашите служители интересни сфери 		
на дейност и възможности за развитие, както и сигурни 		
работни места със справедливо възнаграждение в едно 		
успешно, разрастващо се предприятие.

Изхождайки от тук през 2020 г. Баннер ще се отличава със 		
следните аспекти:
Ние сме водеща компания в създаването на продукти и 		
решения според нуждите на клиента.
Чрез постоянно иноваторство в областта на процесите 		
ние осигуряваме траен и последователен успех на 				
компанията.
Нашите основни продукти са стартерни акумулатори, 			
тягови-, апаратни-, и стационарни батерии и балансиращи
тежести за гуми, отличаващи се с високо качество, най-		
модерна технология и изчерпателен сервиз по време на 		
целия жизнен цикъл на продуктите.
Ние се концентрираме върху тези пазарни сегменти,
		
в които марката и качеството са основни критерии за 			
избор.

За нашите доставчици ние сме надежден, експанзивен
и дългосрочен партньор с високи изисквания към 			
качеството и технологиите.

КОРПОРАТИВНИ ЦЕННОСТИ
ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ КЛИЕНТА
НЕДЕЖДНОСТ И ЧЕСТНОСТ
СИГУРНОСТ

Ключов фактор за компанията са нашите служители и 			
техните знания и умения. За тях ние сме един атрактивен 		
работодател.

прозрачност в действията и желание за
усъвършенстване

Като компания ние осъзнаваме нашата отговорност 			
пред обществото и природата. Ние познаваме нуждите на 		
различните заинтересовани групи и се събразяваме с тях в
нашите решения и действия.

ИНОВАТИВНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ

Ние сме независимо австрийско предприятие с 				
международно име.

Ние сме компетентен, целеустремен и иновативен 			
партньор в развойната дейност, който взема бързо 			
решения и е отворен за нови идеи.
За капиталовложителите ние сме разумно действащ 			
партньор с привлекателна доходност, добър бонитет и 		
предвидим риск.
За обществеността ние сме модерно индустриално 			
предприятие, което осъзнава своята отговорност 				
пред обществото и природата и се отличава със своята 		
последователност.

ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
НЕЗАВИСИМОСТ И ГЪВКАВОСТ
КАЧЕСТВО
ЕКИПНОСТ
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
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