M&M MILITZER & MÜNCH: POLICY
Vision

“We aim to be a leading service provider and to offer our customers in Eurasia and North Africa worldwide, integrated
transport logistics solutions – with the help of our highly skilled and motivated personnel.”

Mission

Militzer & Münch strives to strengthen its market position with market-oriented, high-quality products, optimised
transport offers, and specific logistics solutions for the industry.

The Group’s defined geographic focus is on Eurasia
and North Africa, where we will continue operating
with the extraordinary pioneering spirit that permeates
the Group across all levels. For Militzer & Münch,
pioneering means being among the first international
transport and logistics providers in the new, emerging
markets, establishing an excellent market position there,
and maintaining it. That way, our company network has
grown and is growing organically.
The backbone of the organisation is provided by the
Militzer & Münch units in France, Germany, Russia and
China, countries with high trading volumes among each
other and also with other Militzer & Münch countries.
The main assets of our business are: customer intimacy,
entrepreneurial excellence, and highly motivated
personnel – all this combined with an in-depth
knowledge of the foreign cultures we operate in. At all
levels, Militzer & Münch managers are required to be
leaders accepted by their staff, and simultaneously to
act as coaches for them.
Our target is to expand our geographic reach and
market coverage by founding companies in the new,
emerging markets of Eurasia and North Africa. With our
own companies/branches in each country, we guarantee
deep rootedness in the local work culture and the local
customer relations. Our companies offer transport and
logistics services to and from their base country as well
as domestic services.
We aim to maintain and constantly expand our market
position by precisely identifying the current and
potential requirements of our customers and interested
parties, and by continually increasing their satisfaction.
In order to fulfil the goals of the company policy and
to reach our expansion targets, the management
endeavours to effectively and efficiently control the
risks and tap the opportunities of the business by:

CONNECTING WORLDS.

• Adapting existing products and procedures to
changing market requirements, and implementing
new, externally proven processes to enable
Militzer & Münch to become a competitive and
performance-oriented
transport
and
logistics
provider, and to achieve sustained success.
• Ensuring priority of quality in the activities of all
company departments, and placing top quality
performance at the basis of all operational and
strategic decisions. Periodic analyses and evaluations
of the results of quality improvement measures,
and systematic control of the implementation of the
targets aimed for at all company levels guarantee
continuously high quality standard performance.
• Continuously and actively analysing customer
satisfaction with the services provided by use of
modern methods. This includes a thorough analysis of
the results obtained and taking immediate corrective
or preventive action to eliminate any dissatisfaction,
while also analysing the efficiency of proposals made
by customers for improving the mutual work.
• Providing an appropriate working environment,
observing the rules on health and safety at work
and meeting the requirements of environmental
legislation.
• Periodically controlling and analysing the applicable
regulatory requirements, the prerequisites of national
and international legislation, and assessing their
impact on the company activity, as well as continuously
controlling the fulfilment of all QMS obligations
concerning appropriate documentation.
In this context, we are committed to providing the
required leadership, management and resources and
we will ensure that the company’s Quality Policy is
reviewed annually and communicated to employees
and third parties.

Политика по качество на Групата M&M Militzer & Münch
Визия
“Ние се стремим да бъдем водещ доставчик на услуги и да предложим на нашите клиенти в Евразия и
Северна Африка интегрирани транспортни и логистични решения с помощта на нашия
висококвалифициран и мотивиран персонал.”

Мисия
M & M се стреми да укрепи своята пазарната позиция с предлагане на пазарно ориентирани
висококачествени продукти, оптимизирани транспортни предложения и логистични решения за
индустрията.

Географският фокус на услугите, които Групата
компании на M & M предлага е върху Евразия и
Северна Африка, където работим с изключителен
пионерски дух, който е възприет на всички нива на
организацията. За M & M, "пионерство" означава да
бъдем сред първите международни доставчици на
транспорт и логистика в новия, pазвиващ се пазар,
да установим и запазим отлични пазарни позиции.
По този начин, нашата мрежа се разраства и расте
естествено.
Гръбнакът на организацията се осигурява от
звената на Militzer & Münch във Франция, Германия,
Русия и Китай, страни с висок обем търговия
помежду си и със звената на M & M в други държави.
Основните предимства на нашия бизнес са:
близостта с клиентите, високите постижения в
предприемачеството
и
силно
мотивирания
персонал, както и задълбочено познаване на
местните култури, в които работим.
На всички нива мениджърите на Militzer & Münch
трябва да бъдат лидери, приети от своя персонал и
същевременно да действат като наставници за тях.
Нашата цел е да разширим географския обхват и
пазарното покритие чрез основаване на компании в
новите, развиващи се пазари в Азия и Северна
Африка. С нашите собствени клонове във всяка
страна, ние гарантираме дълбоко внедряване в
местната култура на работа и съобразяване с
особеностите на местните отношения с клиентите.
Нашите компании предлагат международни и
вътрешни транспортни и логистични услуги.
Ние се стремим да запазим и постоянно да
разширяваме позициите си на пазара, посредством
точно определяне на настоящите и потенциалните
изисквания на клиентите и заинтересованите страни и
постоянно увеличаване на тяхната удовлетвореност.
За осъществяване на фирмената политика и за
постигането на нашите цели, ръководството се стреми
ефективно и ефикасно да контролира рисковете и да
използва възможностите на бизнеса чрез:

CONNECTING WORLDS.

- Адаптиране на съществуващите продукти и
процедури към променливите пазарни изисквания
и прилагане на нови външно потвърдени процеси,
които да позволят Militzer & Münch да се превърне
в конкурентен и продуктивен доставчик на
логистични услуги и да постигне устойчив успех.
- Осигуряване приоритет на качеството в дейността
на всички звена на фирмата и поставяне на
качеството на услугите в основата на всички
пазарни и стратегически и решения. Периодичният
анализ и оценка на постигнатите резултати от
мерките за повишаване на качеството на услугите и
системен контрол на изпълнението на поставените
цели на всички нива на фирмата, гарантират
постоянно високо покриване на стандартите за
качество.
- Непрекъснато
и
активно
анализиране
на
удовлетволеността на клиентите чрез използване
на съвременни методи. Това включва цялостен
анализ на постигнатите резултати и незабавни
корективни
и
превантивни
действия
за
отстраняване на неудовлетвореност, както и анализ
на ефиктивносттана на мерките, предложени от
клиенти, за подобряване на съвместната работа.
- Създаване на подходяща работна среда, спазване
на правилата за здравословни и безопасни условия
на труд и спазване на изискванията на
екологичните норми.
- Периодичен контрол и анализ на приложимите
регулаторни изисквания на националното и
международно законодателство и оценка на
тяхното въздействие
върху дейността
на
дружеството, както и непрекъснат контрол на
изпълнението на всички задължения по СУК,
отнасящи се до съответната документация.
В този контекст ние се ангажираме да осигурим
необходимото ръководство, управление и ресурси и
ще гарантираме, че политиката по качеството на
компанията ще бъде преразглеждана ежегодно и
ще бъде съобщавана на служители и трети страни.

