Egy új vezető,
amely kiszolgálja a jövő
építőiparának igényeit

A világ vezető építőanyag
ipari vállalataként
a LafargeHolcim értéket
teremt mindenki számára.

Ügyfelek
A LafargeHolcimnál arra törekszünk, hogy az iparág
legügyfélorientáltabb vállalatává váljunk. Célunk,
hogy ügyfeleinket jobban megértsük az által, hogy
meghallgatjuk és középpontba helyezzük értékeiket és
üzleti motivációikat.
Eredmények
Az elkötelezettség, céljaink teljes balesetmentesség mellett
való elérése iránt elengedhetetlen. Az innováció és a
jelen állapot túlszárnyalása hajt bennünket a fejlődés és a
maradandó érté kek folyamatos létrehozásának irányába.
Integritás
Az integritás a fenntartható siker kulcsa. Az integritást a
LafargeHolcim vezetősége testesíti meg, olyan környezetet
teremtve, amelyben a tisztességes magatartás, az
elszámoltathatóság és a megfelelőség alapértékek.
Fenntarthatóság
A LafargeHolcim alapértéke a környezetvédelemben és
a jövő generációi iránt érzett felelősségvállalás terén a
vezető szerep betöltése.
Emberek
A LafargeHolcim üzleti vállalkozásának gerincét az
emberek adják. Mindez magában foglalja a nyitottságot,
a sokszínűséget, a különböző tapasztalati hátteret és az
ötleteket.

LafargeHolcim
egy új vezető egy új világért
Világunk gyorsan változik és mindig új kihívásokat tartogat az
építő- illetve építőanyag ipar számára: szembe kell néznünk a
népességnövekedéssel, az urbanizációval, a klímaváltozással
illetve a környezet megóvásának feladatával.
A LafargeHolcim két, az építőanyag iparban vezető vállalat,
a Lafarge és a Holcim egyesülésével jött létre. Megfelelő
eszközökkel rendelkezünk ahhoz, hogy a világ kihívásaira
választ adjunk lokális jelenlétünkkel, ügyfeleink igényeinek
legmegfelelőbb innovatív megoldásokkal, az Egészségés Munkavédelem melletti erős elkötelezettségünkkel,
a leghatékonyabb működési modellel és a legjobb
szakemberek révén.

Kulcsadatok
90 ország

115 000 munkavállaló

386,5 millió tonna cement kapacitás
világszinten

Több mint 2500 telephely (beleértve a több
mint 1 600 transzportbeton üzemet, a több
mint 600 adaléka nyag előállító üzemet,
a több mint 180 cementgyá rat és a 70
őrlőüzemet)

Megoldások és szolgáltatások: épületekre, az
infrastruktúra területén, a disztribúcióban,
az olaj és gáz üzletágakban, a megﬁzethető
lakhatás és az építési rendszerek területén

A Lafarge és a Holcim egyesülését követően
2015-ben alapítva

Miként részesülnek az ügyfelek
e kiemelkedő teljesítményből?
Innovatív megoldások
páratlan szakértelemmel
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy részleteiben megértsük
termékeink felhasználási lehetőségeit és értékteremtő
képességét. Célunk, hogy a kultúránk szerves részét képező
innováció val, illetve az építőanyag ipar legnagyobb Kutató
és Fejlesztő laborhálózatával a legjobb, a legújabb és a
leginnovatívabb megoldásokat kínáljuk.

Amiért könnyű velünk üzletet kötni
Megoldásaink széles spektruma, értéket növelő
szolgáltatásaink, a legkorszerűbb informatikai rendszerek
használata, a kiterjedt logisztikai hálózatunk, valamint
ügyfélbarát értékesítési rendszerünk mind-mind ideális üzleti
partnerré tesznek bennünket.

Gondoskodás ügyfeleink növekedéséért és
sikeréért
Nem számít, hogy a világ mely tájáról van szó, tudjuk mire
van szükség ahhoz, hogy világszínvonalú termékeket és
szolgáltatásokat kínáljunk még a legnehezebb körülmények
között is. A LafargeHolcim a megalapozott ismeretek és
a kiegyensúlyozott minőség mellett kötelezte el magát,
amely végül előnyt jelent az ügyfelek termékeiben és
folyamataiban.

A fenntartható megoldások
széles skálája
Működésünk és kutatási tevékenységünk során
elkötelezettek vagyunk a fenntartható megoldások
mellett a vízháztartás védelmétől kezdve, az alternatív
energia felhasználásán át, egészen a körkörös gazdaság
támogatásáig. Innovatív termékeinket a környezetvédelem
maximalizárására és a karbon lábnyom, illetve az
energiafelhasználás minimalizálására tervezzük az ügyfeleink
energiafelhasználási hatékonyságának növelése érdekében.

A helyi piacok globális partnere
Ügyfeleinkkel már a tervezés szakaszától kezdve
együttműködünk, egészen a szállításig, illetve az
értékesítés utáni támogatásig. Globális jelenlétünk
ügyfeleink számára 90 országban biztosít hozzáfé
rést világszínvonalú gyakorlati tudásunkhoz, továbbá a
magasan képzett szakértői hálóza tunkhoz is, ahol ismerik
ügyfeleink építkezési igényeit.

Márkáinkra építve
A Lafarge és a Holcim márkák a világon mindenhol
prémium minőségükről, az innovációról és a
megbízhatóságról ismertek. Csak úgy, mint a beton és
az adaléka nyagok területén termékmárkáink, amelyek a
teljesítményt fémjelzik saját felhasználási területükön.

A generációkon átívelő megbízható
partner
A LafargeHolcimnál ígéreteinknek megfelelően teljesítünk
minden ügyfelünk és végfelhasználónk felé. A projekt
nagyságától függetlenül , legyen szó egy életen tartó
álomotthonról vagy nagyléptékű építkezésről, számunkra
az integritás által vezérelt együttműködés a legfontosabb,
amely generációkon átívelve a legmegbízhatóbb partnerré
teszi a LafargeHolcim Csoportot.
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