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02ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ

Σκοπός

Ο κυριότερος στόχος της LeghornGroup είναι να λειτουργεί με

τρόπο αποτελεσματικό υπεύθυνο και επωφελή στον τομέα των

συστημάτων ασφαλείας και πρόληψης των κλοπών. Η

LeghornGroup σκοπεύει να διαμορφωθεί ως μία εταιρία σημείο

αναφοράς του τομέα της ασφάλειας, ως κατασκευαστής με

προσανατολισμό την έρευνα, ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων

εξαιρετικά καινοτόμων και αποτελεσματικών.

Υπευθυνότητα .

Η LeghornGroup αναγνωρίζει πέντε μεγάλους τομείς ευθύνης:

1. Απέναντι στους μετόχους, προστατεύει τις επενδύσεις και

εγγυάται σε αυτούς ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

2. Απέναντι στους πελάτες, φροντίζοντας τις ανάγκες τους,

δημιουργώντας εμπιστοσύνη σε νέους πελάτες, αναπτύσσοντας και

προσφέροντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες αξίας από πλευράς

τιμής, ποιότητας, ασφάλειας και μείωσης των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων, με την υποστήριξη της απαραίτητης τεχνολογικής και

εμπορικής εμπειρίας.

3. Προς το προσωπικό της και τους υπαλλήλους της, σεβόμενοι τα δικαιώματά τους και προσφέροντας καλές και

ασφαλείς συνθήκες εργασίας, εξασφαλίζοντας επίσης την πλήρη προσωπική και επαγγελματική τους ικανοποίηση.

Προώθηση της ανάπτυξης και της μέγιστης αξιοποίησης του ταλέντου των ανθρώπων και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών

απασχόλησης. Έτσι ενθαρρύνεται τη συμμετοχή του προσωπικού στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του έργου τους και

στην καθημερινή εφαρμογή του οράματος και των κοινών εταιρικών αξιών.

4. Προς όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία δημιουργεί επιχειρηματικές σχέσεις. Εξασφάλιση

αμοιβαίου οφέλους με τους συμβατικούς εταίρους και τους προμηθευτές, ενθαρρύνοντας την εφαρμογή αυτών των

αρχών συμπεριφοράς στις δραστηριότητες αυτές. Η επιθυμία προώθησης αυτών των αρχών θα αποτελέσει

καθοριστικό παράγοντα για να αποφασιστεί εάν θα δημιουργηθούν ή θα διατηρηθούν αυτές οι σχέσεις.

5. Προς την κοινωνία. Να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους ως υπεύθυνα μέλη της εταιρείας, με απόλυτη

συμμόρφωση με τους νόμους των χωρών στις οποίες λειτουργεί η LeghornGroup. Να υποστηρίζουν τα θεμελιώδη

ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με το νόμιμο ρόλο της ως ιδιωτική επιχείρηση, δίνοντας τη δέουσα προσοχή στην

υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Οικονομικές Αρχές

Το οικονομικό κέρδος είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων ευθυνών και τη συνέχιση της

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτελεί μια παράμετρο για την αξιολόγηση της απόδοσης και της αξίας που

αποδίδουν οι πελάτες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η LeghornGroup. «Η σημαντικότερη συμβολή

που μπορεί να κάνει η κάθε εταιρεία στην κοινωνική πρόοδο είναι να διαχειριστεί τις δραστηριότητές της με τον πιο

αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς ποτέ να αποσπά την προσοχή από αυτές τις αξίες που αποτελούν τη βάση κάθε

κοινωνίας πολιτών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η LeghornGroup ασκεί και θα ασκεί πάντα δραστηριότητες που

θεωρούμε αδιάσπαστες από τις καθημερινές μας δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλειας, όπως εκπαιδευτικά

προγράμματα, δωρεές και κοινωνική δέσμευση”. αποτελεί μια παράμετρο για την αξιολόγηση της απόδοσης και της

αξίας που αποδίδουν οι πελάτες στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η LeghornGroup. Το κέρδος είναι

απαραίτητο για τη διάθεση και τη διάθεση των απαραίτητων πόρων και για την τροφοδότηση της συνεχούς ροής των

επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την παραγωγή ολοένα καινούργιων συστημάτων που μπορούν να

εμποδίσουν τόσο την αλλοίωση όσο και την παράνομη μετανάστευση ή τις τρομοκρατικές ενέργειες, ."Η

σημαντικότερη συμβολή που μπορεί να κάνει η κάθε εταιρεία στην κοινωνική πρόοδο είναι να διαχειριστεί τις

δραστηριότητές της με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς ποτέ να αποσπά την προσοχή της από αυτές τις αξίες

που αποτελούν τη βάση κάθε κοινωνίας των πολιτών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Leghorn θα ασκεί πάντα

δραστηριότητες που θεωρούμε αδιάσπαστες από τις καθημερινές μας δραστηριότητες στον τομέα της ασφάλειας,

όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, δωρεές και κοινωνική δέσμευση»

Luciano Grapsa – President LeghornGroup.
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03ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η LeghornGroup παράγει και διανέμει από το 1978 σφραγίδες 

ασφαλείας και άλλα προϊόντα για την ασφάλεια των αγαθών και των 

ανθρώπων, με εξειδίκευση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις 

μεταφοράς. Αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και ικανότητες του 

προσωπικού και των συνεργατών για την ανάπτυξη προϊόντων και 

συστημάτων ασφαλείας, εξατομικευμένα, είναι σε θέση να προσφέρει 

μια συνολική και οριστική απάντηση σε κάθε πρόβλημα σε σχέση με 

την ασφάλεια. Η LeghornGroup θεωρείται ως ένας από τους 

κορυφαίους προμηθευτές προϊόντων υψηλής ασφαλείας στην 

Ευρώπη.

Με επιχειρησιακές δραστηριότητες και γραφεία πωλήσεων στην 

Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή, καθώς 

και με την κατασκευή τους στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις για την 

κατασκευή των πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων για τις 

σφραγίδες ασφαλείας, η LeghornGroup έχει τον πλήρη έλεγχο στην 

παραγωγή των προϊόντων της και μια μεγάλη υποστήριξη στις 

εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπλέον, στον όμιλο των εταιρών μας για περισσότερα από δέκα 

χρόνια ανήκουν  εταιρείες ηλεκτρονικών και πληροφορικής για την 

ενίσχυση των κλασικών προϊόντων μας για την ασφάλεια με ολοένα 

και περισσότερα καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά, για να κάνουν το 

μέλλον όλων μας πιο ήρεμο και προστατευμένο από εκείνους που 

προσπαθούν με κάθε τρόπο να παραβιάζουν τα υπάρχοντά μας ή τις 

πληροφορίες μας.

Οι κύριες λειτουργίες των προϊόντων και των συστημάτων ασφαλείας 

της LeghornGroup είναι 

- ο εντοπισμός

- ο έλεγχος, 

- η προστασία

- Η Ιχνηλάτηση

αγαθών ή εμπορευμάτων από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή 

χρήσεις, προσφέροντας κάθε φορά την πιο κατάλληλη τεχνική λύση 

(μηχανική, ηλεκτρονική ή συνδυασμένη) σε συνδυασμό με τη μέγιστη 

οικονομική αποτελεσματικότητα.

Η LeghornGroup ασχολείται επίσης με την παραγωγή:

-λύσεων για την προστασία της αυθεντικότητας των προϊόντων.

-Συστημάτων αυτόματης ταυτοποίησης με ραδιοσυχνότητα τα οποία

διευκολύνουν την ιχνηλάτηση αντικειμένων, προσώπων και ζώων

ενεργοποιώντας νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους εργασίας σε

βιομηχανικό επίπεδο και στην παροχή υπηρεσιών.

Ο στόχος της LeghornGroup είναι να είναι προσανατολισμένη έντονα στον πελάτη και στην παροχή της 

συγκεκριμένης λύσης που ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες, οι οποίες δεν είναι ποτέ οι ίδιες μεταξύ των διαφορετικών 

πελατών. Γι 'αυτό συχνά οι πιο σημαντικοί συνεργάτες μας είναι οι δικοί μας πελάτες: από κοινού ζούμε το 

πρόβλημα και μαζί το λύνουμε. Είμαστε πάντα προσεκτικοί σε κάθε καινοτομία και διαθέσιμοι για εποικοδομητική 

σύγκριση. Σε καθημερινή βάση εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τα πιο ποικίλα προβλήματα στους πιο 

ποικίλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των δραστηριοτήτων 

ατόμων ή οργανώσεων αφιερωμένων στην παρανομία. Ενημερώνουμε συνεχώς μια βάση δεδομένων με όλα τα 

προϊόντα που παράγουμε όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να βοηθήσουμε τις αστυνομικές δυνάμεις στην 

καταπολέμηση του εγκλήματος.

Τέλος, διατηρούμε πάντα μια υπηρεσία σε πραγματικό χρόνο για όποιον χρειάζεται συμβουλές από τον τομέα 

δράσης μας.
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ΤΙ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 

Η LeghornGroup προσφέρει προϊόντα συστήματα και υπηρεσίες για την ασφάλεια και μάλιστα σε ολοκληρωμένες

λύσεις, ειδικές συμβουλές για τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου

προϊόντος ή λύσης που να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας και οι εγκαταστάσεις παραγωγής υψηλής τεχνολογίας επιτρέπουν στην εταιρεία

να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και γρήγορα σε όλες τις ανάγκες δημιουργίας ενός προσαρμοσμένου προϊόντος.

Είτε πρόκειται για κλασικές μεταλλικές ή πλαστικές σφραγίδες ασφαλείας, τσάντες ασφαλείας είτε ετικέτες

ανθεκτικές στις παραβιάσεις ή προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικής αναγνώρισης, ανεξάρτητα από την ανάγκη, θα

είμαστε σίγουρα σε θέση να προτείνουμε μια κατάλληλη λύση.

Προτείνουμε λοιπόν:

Συνεργασία:

Η στενή συνεργασία με τον πελάτη και η εξατομικευμένη μελέτη των αναγκών ασφαλείας του, καθιστούν δυνατή την

ταυτοποίηση του πλέον κατάλληλου ολοκληρωμένου προϊόντος ή λύσης.

Συνεπώς, η LeghornGroup προτείνεται περισσότερο ως ιδανικός συνεργάτης εμπειρογνωμόνων όσον αφορά την

ασφάλεια από έναν απλό προμηθευτή προϊόντων ραφιού.

Τεχνικά αποδοτικές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις:

Μετά από μια προσεκτική ανάλυση των αναγκών που θέτει ο 

πελάτης, η LeghornGroup αναπτύσσει τη δική της 

τεχνικοοικονομική πρόταση, μεγιστοποιώντας τη σχέση 

απόδοσης / τιμής. Σεβόμαστε αλλά δεν φοβόμαστε τον 

ανταγωνισμό, ούτε τον ευρωπαϊκό, με τον οποίο 

αλληλεπιδράμε εδώ και χρόνια, ούτε τον νέο ασιατικό 

ανταγωνισμό, τον οποίο συχνά καταφέρνουμε να νικήσουμε 

χάρη στις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων προς τον 

πελάτη και την ισχυρή δημιουργικότητα των συνεργατών μας.

Progettazione interna e produzione diretta:

Η LeghornGroup διαθέτει προσωπικό με ειδική πείρα και

κάθετη τεχνογνωσία σε λύσεις ασφάλειας,

συμπεριλαμβανομένων μηχανικών κλασικών σφραγίδων

ασφαλείας και πληροφορικής. Η τεχνική ομάδα ασχολείται

και επιλύει καθημερινά τα πιο ποικίλα προβλήματα που

σχετίζονται με τα προϊόντα και τα συστήματα κατά των

παραβιάσεων.

Η LeghornGroup είναι σε θέση να υπολογίζει στις

σύγχρονες εγκαταστάσεις της παραγωγής και έτσι μπορεί να

παρεμβαίνει άμεσα στην παραγωγική διαδικασία,

προσαρμόζοντάς την αν είναι απαραίτητο στις διάφορες

ανάγκες, ακόμη και να δημιουργήσει ειδικά μηχανήματα που

θα χρησιμεύσουν για την παραγωγή του ζητούμενου

αντικειμένου.
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05ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Προστατεύουμε τα περιουσιακά σας στοιχεία με

σφραγίδες ασφαλείας και με κάθε είδους αντικλεπτικό προϊόντος.

Μπορούμε να παρέχουμε προσαρμοσμένες τεχνικές λύσεις για

τυχόν ειδικές απαιτήσεις των πελατών.

ΕΛΕΓΧΟΣ: Εξασφαλίζουμε τον έλεγχο των αγαθών και των

ανθρώπων με την χρήση των προϊόντων ασφαλείας και με

ηλεκτρονικές λύσεις σε συνδυασμό με το απαραίτητο λογισμικό, με

τη δυνατότητα παρακολούθησης και παρέμβασης σε πραγματικό

χρόνο και σε συνθήκες κίνησης.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ: Προσφέρουμε λύσεις προϊόντων και υπηρεσιών

με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την ταυτοποίηση

αντικειμένων, ζώων, οχημάτων και ατόμων, εξασφαλίζοντας την

ασφάλειά τους. Έχουμε ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε λύσεις για

την πιστοποίηση των προϊόντων.

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ: Εντοπίζουμε οποιοδήποτε αγαθό, ζώο ή

άνθρωπο, χάρη στις προηγμένες συσκευές μας, δίνοντας σας την

ευκαιρία να έχετε πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις

πληροφορίες που επιτρέπουν τον εντοπισμό της τοποθεσίας, την

κατάσταση και την κυκλοφορία των αγαθών και των ανθρώπων.
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com
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LeghornGroup ITALY
www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA
www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM
www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup INDIA
www.leghorngroup.in

LeghornGroup CZECH rEP.
www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN
www.leghorngroup.es
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