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Heinz a Klaus Pöttingerovi (majitelé)

„Jako čtvrtá generace jsme v roce 1991 nasměrovali vývoj rodinného
podniku PÖTTINGER do pozice předního mezinárodního výrobce.
Jako specialista na sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí přispívá naše
společnost k trvalému zvyšování efektivity a kvality zemědělské produkce.
Zároveň se považujeme za spolehlivého partnera.“

Vize společnosti PÖTTINGER definuje základní principy a hodnoty podniku včetně žádoucího cílového stavu. Pro externí
partnery je vize vyjádřením profilu společnosti PÖTTINGER a hodnot, které zastává.
Zaměstnancům má poskytnout vodítko pro jejich jednání a pomoci uplatňovat firemní kulturu v každodenní praxi.
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Výhled

Vize

„Díky vynikajícím pracovním výsledkům umožňujeme všem našim
zákazníkům zažít značku PÖTTINGER jako vedoucí a nejvíce inovativní
značku zemědělské techniky!“

Žádoucí budoucí situace podniku do
roku 2025
n PÖTTINGER zvyšuje úspěšnost zemědělských podniků,
usnadňuje jejich práci a zvyšuje kvalitu jejich produktů.
n Jako technologický lídr je společnost PÖTTINGER
specialistou na sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí.
n V budoucnu zaujme společnost PÖTTINGER vedoucí
postavení na světových trzích v segmentech žacích
strojů a sběracích vozů, jakož i mezi třemi nejlepšími
v technologii sečení.
n Značka PÖTTINGER znamená „Žít zemědělskou
technikou“. Takhle nás denně vnímají naši zákazníci.
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n PÖTTINGER je žádán koncovými zákazníky po celém
světě, a dosahuje tak ročního obratu ≥450 milionů eur.
n PÖTTINGER si zakládá na partnerské filozofii odbytu a
má spolehlivé distribuční kanály.
n PÖTTINGER je ekonomicky nezávislý rodinný podnik.
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Business Mission – obchodní mise

Vize

Účel podnikání
PÖTTINGER je rakouská rodinná firma, která přispívá k trvalému zvyšování efektivity a kvality zemědělské produkce.
Považujeme se za partnera, na kterého se naši zákazníci mohou spolehnout.

n Aby byla zajištěna výživa světové populace, přispívá
společnost PÖTTINGER k udržitelnému růstu
zemědělské produkce.
n Pro firmu PÖTTINGER stojí v centru pozornosti člověk.
n PÖTTINGER zvyšuje efektivitu, účinnost a kvalitu
zemědělské produkce.
n Přitom garantujeme vynikající výsledek práce s nejlepší
efektivitou a zvyšujeme úspěšnost našich zákazníků.
Cílem je usnadnit práci zemědělcům a umožnit
udržitelné zemědělství.

n Rodinná firma PÖTTINGER se považuje za partnera, na
kterého se její zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé a
investoři mohou spolehnout.
n Toto partnerství je aktivně uplatňováno ve všech
obchodních vztazích.
n PÖTTINGER si jako rodinný podnik uvědomuje svou
odpovědnost vůči budoucím generacím a životnímu
prostředí.

Heslo „Žít zemědělskou technikou“ je základem všeho našeho konání!

Podniková strategie
n Mezi naše zákazníky patří zemědělské podniky všech
velikostí, dodavatelé, strojní sdružení a asociace po
celém světě.
n Naše produkty a služby prodáváme prostřednictvím
našich prodejních partnerů – obchodníků se
zemědělskou technikou (víceúrovňový odbytový a
marketingový přístup). Našim obchodním partnerům
nabízíme atraktivní potenciál obratu a výdělku
prostřednictvím komplexního programu a důsledné
politiky značky (brandingu) a usilujeme o dlouhodobé,
předvídatelné a důvěryhodné partnerství. Naši obchodní
partneři se ztotožňují se značkou PÖTTINGER a využívají
k plnění odbytových a servisních závazků vyškolený
personál.
n Jsme specialisté v oblasti sklizně pícnin, zpracování
půdy a setí. Profit pro naše klienty vytváříme nesenými,
polonesenými a taženými stroji, které jsou zcela
nezávislé na značce traktoru, a také souvisejícími
službami.
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n Naše široká nabídka nám umožňuje co možná nejlépe
reagovat na rozmanitost různých potřeb a pracovních
podmínek našich zákazníků.
n Výroba probíhá na základě flexibilních průmyslových
výrobních metod na několika místech.
n Zaměřujeme se na ty, kteří kupují kvalitu a image, a
spoléháme na jasnou diferenciační strategii. Nabízíme
skvělý výsledek práce.
n Naše výrobky a služby nabízejí nejvyšší kvalitu. Jsme
lídry v metodice i technologii, čímž dosahujeme
výrazného podílu na trhu v tržních segmentech, v nichž
působíme.
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Firemní hodnoty & standardy

Vize

Všeobecně:
n PÖTTINGER je značka, kterou si zákazníci a obchodní
partneři rádi kupují a ke které mají nejvíce důvěry.
n Jako rodinný podnik si stojíme za férovým partnerstvím
a spolehlivými obchodními vztahy, stvrzenými podáním
ruky.
n Vážíme si všech zúčastněných a respektujeme jejich
zájmy.

Vůči zaměstnancům:
n V podniku prosazujeme týmové, nehierarchické jednání
a dobré osobní vztahy. Vytváříme atmosféru důvěry,
otevřenosti a připravenosti ke změně, v níž naši
zaměstnanci uplatňují svoje schopnosti.
n Od našich zaměstnanců očekáváme profesionální a
disciplinované jednání. Odměna je založená na výkonu,
je férová a zahrnuje prvky závisející na výkonu.
n Celoživotní učení, motivace a informace zaměstnanců
mají vysokou prioritu.
n Podporujeme samostatné úsilí dohodou o dosažitelných
cílech a jasným vymezením oblastí působnosti. Chceme,
aby naši vedoucí pracovníci byli pro ostatní vzorem.
n Naše obchodní cíle jsou ostatně nejlépe dosažitelné
v prostředí, které povzbuzuje a podporuje zaměstnance
při dosahování jejich osobních cílů.
n Prostřednictvím procesu neustálého zlepšování
vytváříme příležitost k tomu, aby naše práce byla
smysluplnější, efektivnější a bezpečnější a aby výrazně
přispívala k celkovému úspěchu naší společnosti.
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Firemní hodnoty & standardy
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Vůči zákazníkům:

Vůči investorům:

n Všichni zaměstnanci společnosti PÖTTINGER se
společně s obchodními partnery důsledně zaměřují na
své zákazníky.
n Vytvářením jasných struktur zajistíme, aby se potřeby
našich zákazníků přímo odrážely v našem jednání.

n Naplňujeme touhu investorů po solidním a bezpečném
výnosu.
n Výnosy poskytují prostor pro další investice a umožňují
financování růstu a výplatu dividend. Zároveň jsou
nejlepší zárukou pracovních míst. Ve smyslu „nejlepší
praxe“ se neustále porovnáváme s těmi nejlepšími.
n Jsme otevřeni strategické spolupráci. Základem zůstává
samostatnost a forma rodinného podniku.

Vůči dodavatelům:
n S našimi dodavateli udržujeme partnerské obchodní
vztahy.
n Prostřednictvím otevřené a důvěryhodné komunikace
zajišťujeme, aby oba partneři mohli zlepšit své postavení
na trhu.
n Jsme dlouhodobým partnerem, který plní své závazky.
Dodavatelé jsou rychle a komplexně zapojeni do
odpovědnosti za splnění požadavků trhu, aby došlo
k trvalému zlepšování kvality a snižování nákladů.
n Výběr dodavatelů je založen na optimálním poměru mezi
kvalitou, flexibilitou dodáním a cenou materiálu, který má
být dodán.
n Dodavatelé, kteří mohou vyrábět a dodávat s vysokou
flexibilitou, jsou upřednostňováni.
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Vůči našemu životnímu prostředí:
n Naše odpovědnost vůči životnímu prostředí vyžaduje
šetrné využití zdrojů. Při všech našich činnostech
bereme co největší ohled na naše životní prostředí.
n V rámci ekonomických možností optimalizujeme využití
energie, vyhýbáme se plýtvání a snižujeme odpad.
n Udržujeme dobré sousedské vztahy s obyvateli a
konstruktivní spolupráci s úřady.
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Úspěšnější se společností
PÖTTINGER
n Jako rodinný podnik jsme vaším spolehlivým partnerem již
od roku 1871
n Specialista na zpracování půdy, setí a sklizeň pícnin
n Progresivní inovace pro vynikající výsledky práce
n S kořeny v Rakousku – doma všude na světě

Vize
n Výhled
n Business Mission – obchodní mise
n Firemní hodnoty & standardy

Verze: 2020-01

