VALORES DE BLAUSEE AG
Amabilidade
Vivemos a amabilidade para que os nossos clientes se sintam bem.
Iniciativa própria
Assumimos responsabilidades. Pensamos de forma activa e planeamos com
antecedência. O nosso objectivo é encontrar a melhor solução para cada desafio.
Persistência
Trabalhamos com sentido de responsabilidade com todos os nossos recursos
e procuramos persistência. Dessa forma
atingimos os nossos objectivos económicos e ecológicos. Promovemos pessoas para a manutenção persistente dos
nossos ramos.

Qualidade
Com os nossos serviços procuramos
atingir uma qualidade elevada. Para os
nossos hóspedes, visitantes, clientes e
parceiros criamos condições para uma
vivência positiva.
Equipa
Vivemos em equipa e podemos confiar
uns nos outros. Somos disponíveis, respeitadores, leais e promovemos um clima de apreciação mútua de valores.
Autenticidade
A nossa alegria perante o trabalho é autêntica e o nosso sorriso é verdadeiro.
Identificamo-nos com Blausee AG e
com os seus produtos.

Flexibilidade
Trabalhamos de forma flexível e eficiente para garantirmos boas prestações de
serviços. Enfrentamos de forma aberta
os desejos dos clientes.
Simpatia
Vivemos em simpatia e cordialidade perante todos e criamos confiança com
palavras e acções.
Comunicação
Comunicamos entre nós de forma aberta e honesta e transmitimos em tempo
útil todas as informações importantes.
Promovemos dessa forma uma melhor
colaboração.
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