FIREMNÍ HODNOTY
Gamin – to není jen firma. Jsme tým lidí, kteří vyznávají stejné hodnoty, nahlížejí podobně
na vztahy s klientem a usilují o dosažení cílů podobným způsobem. Pojďte se seznámit.
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ALENT – je základem každého úspěchu.
Proto jsme náš tým sestavili z lidí, kteří svůj
talent ve svém životě mnohokrát prokázali.
CHOTA – každému z vás jsme ochotni vždy
věnovat nadstandardní zájem a péči. Věříme,
že právě díky ochotě se budují pevné a stabilní
vztahy.
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EDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO
– aneb držíme spolu. Jsme tým, pomáháme
si. A týmově jednáme nejen mezi sebou, ale
i vůči vám. Můžete se tak spolehnout, že vás
nenecháme na holičkách, když nás budete
potřebovat.
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FEKTIVITA – jednáme rychle a spolehlivě.
Čas a spolupráce s námi pro vás nesmí být
promarněnou investicí. Jsme přesvědčeni, že čím
efektivněji pracujeme, tím více všichni společně
získáváme.

ENIALITA – nechceme si příliš fandit, ale
opravdu se snažíme každému z vás připravit
originální řešení. Naším cílem je být vždy o krok
před ostatními.
MBICE – ano, máme ambice být pro vás víc
než dodavatelskou firmou, naší ambicí je být
vašimi přáteli, lidmi, na které se obrátíte, kdykoliv
budete potřebovat.
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OŽNÁ I ZÁZRAKY – nemůžeme ho přímo
slíbit, ale opravdu se pro vás pokusíme
i o zázrak.
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MAGE – aneb na tom, jak nás vnímá naše
okolí, vždy záleží. Image firmy však nebereme
jako povrchní pozlátko. Budujeme ji proto nejen
svou vstřícností a vysokou profesionalitou, ale
i intenzivní pomocí druhým.
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ÁPADITOST – nejde totiž jen o to prodávat
produkty. Jde o to ušít každému z vás řešení
na míru, tak jak právě potřebujete. A to se bez
skvělých nápadů nikdy neobejde.

TO JE GAMIN. To jsme my!
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