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LBV Tradt, 2012'den bu yana Kurumsal Sosyal Kod'da (CSC) tanımlanan ve tüm iş ortaklarımızla 
olan sözleşmeye dayalı ilişkinin ayrılmaz bir parçası olan temel değerler ve inançlar için duruyor. 
Tüm iş ortakları, bu temel değerlere ve inançlara koşulsuz uyuma kendini adamıştır. 
 
I. SAYGI VE HOŞGÖRÜ 
LBV-Tradt için müşteriler, tedarikçiler, rakipler, medya ve diğer sosyal gruplar veya bireylerle 
ilişkilerde karşılıklı saygı, sosyal politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Din, cinsiyet, yaş ve dünya 
görüşü ne olursa olsun tüm kişisel inanç, davranış ve geleneklere tolerans gösteriyoruz. Ancak, 
bu kapsamlı toleransı tüm iş ortaklarımızdan da aynı ölçüde talep ediyoruz. 
 
II. ADALET VE UYUŞMAZLIK 
Müşteriler, tedarikçiler ve rakiplerle ilişkilerde adalet LBV Tradt için önemlidir. Biz her zaman adil 
muamele görmek ve buna göre davranmak istiyoruz. Özellikle kollektivite bizim için çok önemlidir. 
Tüm iş ortaklarımızla uyumlu bir işbirliği sürdürüyoruz. Lbv Tradt ayrıca, tüm bilgileri iş ortaklarına 
ve ihlalleri kovuşturmak için gereken kolluk kuvvetlerine derhal ifşa etmeyi taahhüt eder. Doğal 
olarak, bu örnek davranışı tüm iş ortaklarımızdan bekliyoruz. 
 
III. DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIK 
LBV Tradt şirketi, çatışmalar halinde ve sorunlarla başa çıkmak için tüm iş ortaklarına karşı 
dürüstlüğe büyük önem vermektedir. Tüm iş süreçlerinde mutlak şeffaflık bizim için önemlidir. 
Ortak hedeflere mümkün olan en iyi şekilde ulaşmak için iş ortaklarımızla açık bir iletişim 
kurmanızı diliyoruz. Sadece bu karşılıklı şeffaflık, başarılı ve uzun vadeli bir iş ilişkisi için gerekli 
güveni yaratır. 
 
IV. GÜVENILIRLIK VE ZAMANINDA TESLIMAT 
LBV-Tradt firması tüm faaliyetlerde güvenilirlik anlamına gelir. İş ortaklarımız daima 
taahhütlerimize güvenebilirler. Tüm süreleri zamanında karşılamayı taahhüt ediyoruz. İş 
ortaklarını derhal gecikmeler hakkında bilgilendiririz. Ancak, işlerimizin yürütülmesinde iş 
ortaklarımızdan bu mutlak dakikliği de bekliyoruz.  
 
V. YARATICILIK VE YENILIK 
LBV Tradt şirketi, mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve 
memnuniyetinde yaratıcılık anlamına gelir. Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için sürekli çaba 
gösteriyoruz. Ancak, bu uygulanabilir inovasyon kabiliyetini iş ortaklarımızdan da bekliyoruz. 
 
VI. PERFORMANS ORYANTASYONU VE KALITE BILINCI 
LBV Tradt şirketi koşulsuz performans yönelimi konusunda kararlıdır. Kendimizi diğer 
sağlayıcılarla adil bir rekabet içinde ölçüyoruz. Tüm alanlarda sürekli gelişme bizim için önemlidir. 
Bununla birlikte, bu kalite bilincini ürün ve hizmetlerimizin tüm iş ortaklarımızdan anlaşılması ve 
gerçekleştirilmesinde de bekliyoruz. 
 
VII. SOSYAL SORUMLULUK 
Sosyal taahhüt, LBV Tradt için çok önemlidir. Ekonomik başarımızın bir sonucu olarak, Felix 
Tradt Ödülü gibi sosyal projeleri ve ödülleri finanse ediyoruz. Özellikle her eğitim kurumuna ait 
olan sosyal sorumlulukla karşı karşıyayız. Bu sosyal fikir bizi tüm iş ortaklarımıza bağlar.  
 
 
Link: http://www.lbv-tradt.de/pdf/csc_lbv_tradt_dt.pdf 
 


