ETIKAI KÓDEX
Célunk:
Olyan üzleti, gazdasági érdekközösség folyamatos bővítése és rendszerben való
működtetése, mely szilárd elveken, tudatosan felépítve, minden fél részére
kölcsönösen előnyös együttműködéseken alapszik. Fő feladatunk, hogy
szolgáltatásaink megrendelőinek új szakmai és emberi kapcsolatokat biztosítsunk a
HanCo. Exkluzív Üzleti Társaság keretein belül. Hozzásegítsük annak
lehetőségéhez, hogy vállalkozásaik árbevételei növekedhessenek, kiadásaik
csökkenthessenek. Üzletember találkozókat szervezünk, kiállításokon, expokon
képviseljük cégeinket, kapcsolatépítő lehetőségeket nyújtunk számukra, hirdetjük
termékeiket,
szolgáltatásaikat
kapcsolatrendszerünk,
valamint
internetes
honlapunkon keresztül. Önállóan, vagy üzleti csomag részeként rendelkezésükre
bocsátunk HanCo. tagsági kártyákat, mellyel alkalom- és létszámkorlátozás nélkül
akár többszázezer forint költségmegtakarítást realizálhatnak. Ennek keretében a
HanCo. Exkluzív Üzleti Társaság üzleti kártya tulajdonosai kiemelkedő
költségmegtakarítást (ezúttal üzleti profitot) realizálhatnak minőségi, jól prosperáló
cégek árelőnyeinek igénybe vételével. A minőség, a megbízhatóság, az új emberi és
üzleti kontaktusok mindannyiunk számára hosszútávon gyümölcsöző kell, hogy
legyen.
Alapelveink:
A HanCo. Menedzseriroda Kft. bármelyik üzleti csomagjának megrendelője tagja lesz
a HanCo. Exkluzív Üzleti Társaságnak. Az önként vállalt megrendeléssel és
tagsággal a Klubtag hozzájut mindazon üzleti előnyökhöz, lehetőségekhez,
információkhoz, melyeket szolgáltatásaink nyújtanak.
A HanCo. Menedzseriroda szándéka: kiemelkedő üzleti előnyök és
költségmegtakarítás biztosítása partnerszolgáltatók bevonásával, új kapcsolatok
létrehozásának elősegítése, szolgáltatóink tevékenységének népszerűsítése
mindenekelőtt a HanCo. Exkluzív Üzleti Társaság és tagsága érdekében.
A Klub és tagsága közös célja a mindkét fél számára hasznos és méltó
együttműködés létrehozása, ápolása.

A HanCo. Menedzseriroda Kft. vállalja, hogy:
- a Tagok által jelzett igények megvalósítására törekszik mindaddig, amíg az a
Társaság és a Tagság érdekeivel nem ellentétes
- a Tagok által jelzett kedvezőtlen esetekben a visszaélések megszüntetése
érdekében azonnal, hathatósan eljár, a helyzet tisztázása, a felmerült probléma
orvoslása, a jogos igények érvényesítése érdekében.
- a Társasággal, vagy bármely tagjával bizonyíthatóan jogtalanul, vagy
méltatlanul eljáró szolgáltatóval szemben eljár, indokolt esetben a szolgáltatók
köréből, a Tagok felé közzétéve azonnali hatállyal eltávolítja, az esetleges kárigény
érvényesítésében közreműködik.
- a Szolgáltatók és Klubtagok által rendelkezésre bocsátott információkat üzleti
titokként kezeli.
A

rendszertag

partner

vállalja,

hogy

az

Üzleti

Társaság

tagjaként:

- eleget tesz a HanCo. Exkluzív Üzleti Társaság etikai szabályainak és alapelveinek
- minden vonatkozásban lojalitást tanúsít a Társaság iránt, védi és erősíti a HanCo
Menedzseriroda Kft. jó hírét, üzleti és szakmai hitelességét, törekvéseit.
- a szolgáltatások igénybevétele során esetlegesen szerzett kedvezőtlen
tapasztalatot, visszaélést a HanCo. Menedzseriroda Kft. felé – az adott esetben
bizonyítékok benyújtása mellett - azonnal jelzi annak érdekében, hogy a Társaság a
tagság védelmének érdekében eljárhasson.
- eleget tesz a gazdasági élet írott és íratlan szabályainak.
- mindenkor felelősen, a HanCo. Exkluzív Üzleti Társasághoz, a tagokhoz és a vállalt
céljukhoz, a Tagok részére legalább a Szolgáltatói Szerződésben vállaltak szerint, a
közzétett feltételeket biztosítva, megkülönböztetett figyelemmel jár el.
- minden vonatkozásban lojalitást tanúsít a Társaság iránt, védi és erősíti a HanCo.
Menedzseriroda Kft. jó hírét, üzleti és szakmai hitelességét, törekvéseit.
- a szolgáltatások igénybevétele során esetlegesen szerzett kedvezőtlen
tapasztalatot, visszaélést a HanCo. Menedzseriroda felé – az adott esetben
bizonyítékok benyújtása mellett- azonnal jelzi annak érdekében, hogy a Társaság a
partnerek védelmének érdekében eljárhasson.

