ڕێبازی شێڤرۆن

گەیشتن بە ئامانج لە ڕێگەی دروستەوە
ڕێبازی شێڤرۆن ڕوونی دەکاتەوە ئێمە کێین ،باوەڕمان بە چی هەیە،
چۆن دەگەین بە ئامانجەکانمان و دەمانەوێت بە کوێ بگەین.
ئەم ڕێبازە تێگەیشتنێکی هاوبەش دروست دەکات نەک تەنیا بۆ ئێمە،
بەڵکوو بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە لەگەڵمان دانوستان دەکەن.

ئامانج
ئامانجەکەمان بنەمای ڕێبازی شێڤرۆنە  ...ئێمە
دەمانەوێت ببینە ئەو کۆمپانیا وزە جیهانیە کە
لەبەر کارمەندانی ،هاوبەشەکانی و شێوازی کاری،
پەسەندترین کۆمپانیای وزە الی خەڵک بێت.

بەهێزکردنی تواناكانى
مرۆیی
ئێمە ئەو وزەیە بەرهەم دەهێنین کە
ئاستی ژیانی مرۆڤایەتی باشتر دەکات
و هێزی گەشەکردن و پێشکەوتن
دەدات بە هەموو جیهان.

بەهاکان

ستراتژیەکان

بنەماى کۆمپانیاکەمان لەسەر بەهاکانمان دانراوە ،ئەو بەهایانەی کە ئێمە جیاواز
دەکەن ولە کارەکانمان دا ڕێنماییمان دەکەن بۆ گەیشتن بە ئەو دەرەنجامەی کە
دەمانەوێت .ئێمە کاری بازرگانیمان لەگەڵ هەستی بەرپرسیارەتیی کۆمەاڵیەتی
و ژینگەیی ئەنجام دەدەن ،و ڕێز دەگرین لە یاسا و مافە جیهانیەکانی مرۆڤ بۆ
ئەوەی بتوانین سوود وەربگرین لەو کۆمەڵگانەی کە تیایاندا کار دەکەین.

ئێمە لە هەموو ژینگەیەکی کاری دا بەپێی
ستراتژیەکانمان هەنگاو هەڵدەگرین بۆ
ئەوەی دەرەنجامی کارمان لەم پیشەسازیە
دا پێشەنگ بێت و سوودێکی زۆر باشی بۆ
پشکدارانمان هەبێت.

جۆربەجۆری و لەخۆگرتن

هاوبەشی

ستراتژیە سەرەکیەکانی بازرگانی

ئێمە لە فەرهەنگی ئەو شوێنانەی کە تیایاندا کار دەکەین
فێر دەبین و ڕێزیان لێ دەگرین .ئێمە ژینگەیەکی کاریی
لەخۆگر و گشتگیرمان هەیە کە تێدا بایەخ دەدەین بە
بێوێنەبوون و جۆربەجۆریی بەهرەکان ،ئەزموونەکان و
بیرۆکەکانی هەر تاکێک.

ئێمە لەگەڵ کۆمەڵگەکان ،حکوومەتەکان ،مشتەریەکان،
دابینکەرەکان و هاوبەشە بازرگانیەکانی ترمان هاوکاری
دەکەین بۆ ئەوەی پەیوەندیەکی باوەڕپێکراو و بەسوود
بۆ هەردووال دروست بکەین .ئێمە کاتێک زۆرترین
سەرکەوتن بە دەست دەهێنین کە هاوبەشەکانیشمان
لەگەڵمان سەر بکەون.

ئاپستریم
ئێمە داهاتێک پێشکەش دەکەین کە لەم پیشەسازیە
دا پێشەنگ بێت و هاوکات سەرچاوی زۆر بەنرخ
دروست دەکەین

کارایی زۆر
ئێمە زۆر بەتامەزرۆین کە بگەین بەو ئامانجەی
کە دەمانەوێت ،و تێدەکۆشین بۆ ئەوەی بەردەوام
باشتر ببین .ئێمە خۆمان لە بەرانبەر کارەکانمان
و دەرەنجامەکانیان بە بەرپرسیار دەزانین.
ئێمە پرۆسەگەلی سەلمێنراو بە شێوەیەک کە بۆ
ئامانجەکەمان گونجاو بن بە کار دەهێنین و هەمیشە
دەگەڕین بۆ ڕێگەچارەی داهێنەرانە و زیرەکانە.

پاراستنی خەڵک و ژینگە
ئێمە زۆرترین گرنگی دەدەین بە تەندروستی و سەالمەتی
هێزی کارمان و پاراستنی سەرمایەکانمان و ژینگە .ئێمە
کارەکانمان بەپێی پێوەرە جیهانیەکان جێبەجێ دەکەین و
هاوکات جەختمان لەسەر ئەوە یە کە ڕێگە بگرین لە ئەو
ڕووداوانەی کە پاشهات و لێکەوتەی زۆر خراپیان هەیە.

داونستریم و مادە کیمیاییەکان
داهاتمان لەسەرانسەری زنجیرەی بەها زیاتر دەکەین
و لە هەندێ بواری تایبەت سەرمایەگوزاری دەکەین
بۆ ئەوەی داهاتمان لەم پێشەسازیە دا پێشەنگ بێت
میدستریم
ئێمە شارەزایی و پسپۆڕێتیی کاری ،بازرگانی و
تەکنیکی پێشکەش دەکەین بۆ ئەوەی دەرەنجامی
کارەکانمان لە بەشەکانی ئاپستریم و داونستریم و
مادە کیمیاییەکان دا باشتر بێت

ڕێکوپێکی و متمانە
ئێمە لەگەڵ خۆمان و خەڵکانی تر ڕووڕاستین ،و پابەندین
بە بەڵێنەکانمان .ئێمە متمانە و ڕێز و یارمەتیمان بۆ
یەکتر هەیە .لەڕێگەی پابەندبوونمان بە بەرزترین پێوەرە
ئاکاریەکان لە هەموو ئەو کارانەی کە ئەنجامیان دەدەین،
متمانەی هاوکاران وهاوبەشەکانمان بە دەست دەهێنین.

ستراتژیە پیشەییەکان
خەڵک
ئێمە لەسەر مرۆڤەکان سەرمایەگوزاری دەکەین بۆ
ئەوەی هێزێکی کاری زۆر توانا و لێهاتوو دروست
بکەین کە بە شێوەیەکی دروست ئێمە بگەیەنێتە ئەو
دەرەنجامەی کە دەمانەوێت
جێبەجێکردن
ئێمە کارەکانمان بە باشترین شێواز و بە دیسیپلین و
تێچووی گونجاو ئەنجام دەدەین ،و بە باشترین شێواز
لە سەرمایەکانمان کەڵک وەردەگرین
گەشەکردن
ئێمە بە کەڵکوەرگرتن لە بااڵدەستیە ڕکابەریەکانمان
خێر و داهاتیمان زۆرتر دەکەین
تەکنەلۆژیا و کارکردن بە باشترین شێواز
ئێمە بە کەڵکوەرگرتن لە تەکنەلۆژیا و شارەزایی
پیشەییمان دەبینە هۆی جیاوازبوونی خۆمان
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