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I. WSTĘP DO KODEKSU ETYKI MS SERVICES – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SUKCES
NASZYCH KLIENTÓW
MS jest dostawcą kompleksowych usług wsparcia sprzedaży. Naszym klientom dostarczamy
wyspecjalizowany serwis począwszy od merchandisingu, przez wdrożenia indywidualnych
rozwiązań w zakresie promocji marki, aż po outsourcing sił sprzedaży. To co jest bowiem
przewagą rynkową MS Services, to umiejętność dostarczania klientom konkurencyjnych usług w
wyniku skali działania oraz stałej optymalizacji działalności operacyjnej i procesów biznesowych.
Jednocześnie MS kładzie szczególny nacisk na jakość świadczonych usług poprzez specjalizację
naszych

pracowników/współpracowników

w

zakresie

wykorzystywanie ich zróżnicowanych doświadczeń i wiedzy.

kluczowych

kompetencji

oraz
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Strategicznym punktem w działalności MS jest budowanie jakości poprzez stałe inwestowanie w
systemy informatyczne, które usprawniają proces obsługi kontraktu, zapewniają monitoring
ciągłości świadczonych usług i dostosowanie działania do stale zmieniających się wymagań
klientów.
Stosowanie zasad i systemów wdrożonych w MS przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy
firmą a klientami i dostawcami. Umacnia też wizerunek MS w oczach wszystkich podmiotów
zainteresowanych efektami działalności naszej Spółki w obszarach jakości oferowanych usług,
oddziaływania na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewnienia
bezpieczeństwa informacji i danych.
II. GŁÓWNE WARTOŚCI, KTÓRYMI KIERUJE SIĘ SPÓŁKA
Zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych ze swoimi partnerami biznesowymi
przyświecają nam uniwersalne wartości:
Odpowiedzialność i przedsiębiorczość w wykonywaniu powierzonych zadań,
Jakość i doskonałość jako cele postawione indywidualnie własnej pracy,
Koncentracja na satysfakcji klienta,
Zaufanie i praca zespołowa,
Pragnienie zwycięstwa.

Ponadto dbamy o:

Bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo jest podstawą sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, dlatego
naszym priorytetem jest stworzenie bezpiecznego miejsca pracy, w szczególności poprzez
respektowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szacunek.
Nasze stosunki z pracownikami, współpracownikami i kontrahentami opieramy na wzajemnym
szacunku.
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