
Jesteśmy



Zmieniamy świat firm w  
międzynarodowej branży  

kwiaciarskiej. 

Sprawiamy, że ich procesy  
pracy są bardziej wydajne, bardziej 
produktywne, mniej pracochłonne  

i jakościowo lepsze.

Robimy to z naszymi instalacjami  
“pod klucz” oraz z głową,  

sercem i rękami.
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Mamy odwagę ciągle  
pytać, uczyć się na błędach,  

odkrywać i upraszczać.



Żadne pytanie klienta nie jest zbyt skomplikowane i żaden pomysł 

nie jest bezsensowny. Skupiamy się na pytaniu kryjącym się za 

pytaniem i docieramy warstwa po warstwie do istoty wyzwania. 

Wspólnie pracujemy nad najbardziej odpowiednimi rozwiązaniami.

Mamy odwagę ciągle pytać, uczyć się na błędach, odkrywać 

i upraszczać. Pracujemy i rozwijamy się na podstawie treści 

i zachęcamy się nawzajem do dzielenia się pomysłami i 

kontynuowania sparingów. W ten sposób łączymy nasze  

kreatywne siły, tworzymy właściwe powiązania i podejmujemy 

właściwe decyzje.

Rezultatem są przełomowe innowacje techniczne, które stosujemy 

w rozwiązaniach, które zabierają naszych klientów na całym 

świecie lata świetlne dalej.



S
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Mamy wielkie serce dla  
naszych klientów, dla siebie  
nawzajem i dla naszej pracy.



Mamy wielkie serce dla naszych klientów, dla siebie nawzajem i 

dla naszej pracy. Lubimy iść o krok dalej, nigdy się nie poddawać 

i przewidywać to, co ma nadejść. Interes naszych klientów jest 

naszym interesem, wygrywamy tylko wtedy, gdy i my i klienci 

odnosimy sukcesy.

Jesteśmy zaangażowani, autentycznie zainteresowani i wiemy, 

jak się odnaleźć: Czy mogę Ci pomóc? Co Ty o tym myślisz?  

Co słychać w domu? W tej atmosferze koleżeństwa jest  

miejsce dla wszystkich, na szczerą informację zwrotną i  

na opinię wszystkich. Nawet jeśli nie zgadzamy się ze sobą.

Ta równość jest tym, co czyni nas Havatec.



R
ę
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To, co robimy i tworzymy,  
jest wiarygodne pod każdym  

względem. Jakościowo najlepsze, 
bezpieczne, trwałe i w  

100% skuteczne.



To, co robimy i tworzymy, jest wiarygodne pod każdym 

względem. Jakościowo najlepsze, bezpieczne, trwałe i w 

100% skuteczne. Nie idziemy w tym względzie na żadne 

ustępstwa. Zawsze bierzemy sprawy w swoje ręce: jesteśmy 

proaktywni, bogaci w inicjatywy i przygotowani. Dobrze się 

nawzajem informujemy, dotrzymujemy umów i nie akceptujemy 

nieukończonych planów.

Wewnętrznie łączymy siły: idziemy właściwą drogą i możemy  

na siebie liczyć. Nie konkurujemy ze sobą, ale wyciągamy 

pomocną dłoń i dajemy sobie nawzajem tylko ten impuls,  

który jest niezbędny, aby wydobyć z siebie to, co najlepsze  

i nadal się rozwijać.

Z otwartym umysłem, ręka w rękę do przodu.



Głowa
Serce
Ręce






