
PRINCIPIILE 
HORNBACH

 Suntem numărul 1 în proiecte.
  Produsele sunt doar mijloace,  
scopul nostru este clientul mulţumit.
  Câștigarea încrederii clienţilor noștri durează 
ani de zile. A o pierde doar câteva secunde.

  Noi ne sprijinim reciproc.  
Numai ca echipă suntem de neînvins.
 Fiecare contribuie la reușita întregului. 
  Creștem cu succes pe zi ce trece. 
Acest lucru ne asigură viitorul.
  Prin tradiţie rămânem inovativi.  
Fiecare poate contribui la schimbare.
  Munca în echipă este baza succesului nostru. 
 Ceea ce spunem și facem. Fără ocolișuri.
 Mereu găsești câte ceva de făcut.
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PRINCIPIILE 
HORNBACH

Suntem numărul 1 în proiecte. 
Hornbach este o afacere de familie, permanent orientată către viitor, având o tradiţie de 
peste 125 de ani și o imagine inconfundabilă a mărcii. Ca pionieri în domeniul magazinelor de 
materiale de construcţii și grădinărit din Europa am dezvoltat generaţie cu generaţie și în mod 
consecvent conceptul nostru de succes în afaceri, păstrându-ne poziţia de lider în branșă. 

Competenţa noastră deosebită în ceea ce privește sortimentele pe de-o parte, și experienţa 
noastră cuprinzătoare pe de alta, ne fac numărul 1 în proiecte. A ne menţine pe această 
poziţie constituie pentru noi nu numai un scop și o ţintă în sine, ci și o piatră permanentă de 
încercare în ceea ce privește îndeplinirea cu succes a necesităţilor clienţilor noștri. Pentru 
consolidarea și dezvoltarea poziţiei noastre pe piaţă vom continua să ne dezvoltăm și pe viitor 
din punct de vedere calitativ în mod perseverent, prin propriile puteri, atât la nivel naţional, 
cât și internaţional. Recunoscându-ne șansele și folosindu-ne la maxim potenţialul,  
ne construim viitorul cu succes.

Produsele sunt doar mijloace,  
scopul nostru este clientul mulţumit. 
Câștigarea încrederii clienţilor noștri durează ani de zile. A o pierde doar câteva secunde. 
Obiectivul nostru este să avem un client mulţumit. Scopul nostru vis-a-vis de clienţi este o 
relaţie de durată și de încredere, caracterizată prin onestitate și corectitudine. 

Noi suntem partenerul recunoscut, având ca și clienţi atât persoane private cât și firme, 
transpunând în cel mai comod și mai economic mod toate proiectele în realitate. Sortimente-
le, serviciile, consultanţa, stocurile și calculaţia preţurilor sunt ideale realizării de proiecte 
pentru locuinţă, casă și grădină. În plus, pasiunea noastră necondiţionată pentru casă și 
pentru activităţile meșteșugărești și de grădinărit duce la transformarea clienţilor ocazionali 
în clienţi fideli. 

Noi ne sprijinim reciproc.  
Numai ca echipă suntem de neînvins. 
Baza succesului nostru este o echipă de angajaţi calificaţi și motivaţi care își desfășoară 
activitatea cu deosebită implicare și competenţă profesională și socială. Fiecare ajută prin 
contribuţia sa necondiţionată la succesul întregului.

Toţi avem drepturi si îndatoriri la care ne raportăm întotdeauna. Noi motivăm în permanenţă 
întreaga echipă, oferindu-i oportunităţi de dezvoltare profesională în concordanţă cu obiec-
tivele companiei. Echipa managerială deleagă responsabilităţi, informează, conduce în confor-
mitate cu scopurile propuse, acţionează ca model și promovează o colaborare partenerială. 
Angajaţii împreună cu echipa managerială încurajează schimburile directe de experienţă, fiind 
conștienţi de faptul că numai împreună putem rezolva problemele viitoare și rămâne numărul 1.

Spiritul nostru întreprinzător 
ne face mândri. 
Echipa noastră are un sistem de valori bine stabilit pe care îl respectă întotdeauna. Punctele 
noastre de referinţă sunt credibilitatea, onestitatea, transparenţa și încrederea în oameni. 
Loialitatea și buna colaborare sunt principiile de bază ale societăţii noastre.

De la începuturile noastre ca afacere de familie ne bazăm pe gândirea întreprinzătoare și 
dorinţa constantă de inovaţie. Fiecare poate contribui la schimbare. Pragmatismul și orien-
tarea către rezolvarea problemelor caracterizează stilul nostru de lucru. Ceea ce spunem și 
facem. Fără ocolișuri. Întotdeauna cu pași mărunţi, dar cu o stabilitate și simplitate apreciate 
până în prezent și care scot în evidenţă trăsătura noastră definitorie de a fi diferiţi.

Creștem cu succes pe zi ce trece. 
Acest lucru ne asigură viitorul. 
Ne menţinem independenţi din punct de vedere economic și rămânem un concern care se 
bizuie pe forţele proprii, datorită unui randament sporit care ne asigură forţa financiară și 
duce la creșterea durabilă a valorii afacerii noastre. 

Managementul care are în vedere riscurile posibile ne garantează pe viitor stabilitate și 
siguranţă în condiţiile unei creșteri continue și constante a afacerii. Alături de locurile de 
muncă sigure și de șansele de promovare, încurajăm implicarea personală pentru creșterea 
performanţei. Productivitatea maximă și randamentul excepţional asigură cele mai mari 
câștiguri din cadrul branșei. Fiecare participă în mod direct la succes. 

Inovaţiile sunt forţa motoare a succesului 
afacerii noastre. 
Secretul succesului nostru este un raport sănătos și constant între conștiinţa tradiţiei și 
puterea inovatoare.  Cu energie, consecvenţă și disponibilitate pentru investiţii ne urmăm con-
ceptul de afacere de succes fără  să ne mărginim la succesul deja obţinut. Punem un accent 
deosebit pe dezvoltarea constantă a forţelor noastre interioare, acordând o atenţie deosebită 
clienţilor noștri. 

Prin realizarea de concepte inovatoare și prin modernizarea consecventă a amplasamentelor 
existente stabilim standarde viitoare. Decisiv pentru noi este să urmăm în continuare propriul 
drum. Concentrarea asupra propriei strategii și îmbunătăţirea permanentă a proceselor ne 
asigură avantajele competitive necesare și astfel poziţia unică pe piaţă.

Suntem un element stabil 
al comunităţii umane. 
Datorită eforturilor noastre de a avea încontinuu succes suntem întotdeauna conștienţi de 
responsabilitatea noastră socială, acţionând în consecinţă în mod responsabil faţă de socie-
tate și mediu. Crearea și asigurarea de locuri de muncă, precum și programele orientate spre 
dezvoltarea profesională sunt pentru noi de o importanţă extraordinară. Oamenii cu atitudinea 
potrivită și cu talentul necesar primesc din partea noastră tot sprijinul. Suntem preocupaţi de 
egalitatea șanselor indiferent de sex, vârstă, religie, culoarea pielii sau origine. 

În afară de aceasta, oriunde ne-am afla, ţinem cont de aspectele culturale și luăm atitudine 
cu privire la relaţiile sociale locale. Nu în ultimul rând, facem eforturi pentru a contribui la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii.
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