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MISSIÓ 

El principal objectiu de IBERITAL es ser un actor referent en el mercat de les màquines de cafè professionals creant una 

marca fort i fidelitzada amb atributs d’innovació. 

VISIÓ 

Perseguir la ambició de servir la millor màquina expresso comercial energèticament eficient, proveint cafè saludable i 

introduint la alta tecnologia, disseny estètic i tecnològic, per aconseguir un futur més saludable, més amigable i més 

eficient, el que implica: 

- Reducció nivell d’ energia. 

- Evitar la migració de metalls pesants al cafè. 

- Tecnologia de informació. Connectivitat de les màquines. 

- La millor qualitat del cafè i infusions. 

- Imatge estètica i ergonomia. 

PRINCIPIS 

- Entrega de productes d’alta qualitat i rendiment amb la segmentació correcta para atendre les necessitats úni-

ques dels clients. 

- Promoure el creixement exterior del mercat espanyol amb màquines de cafè professionals. 

- Aplicar innovació en el coneixement de las tendències del mercat. 

- Millorar la imatge i la percepció de valor afegit. 

- Creació d’una xarxa fort de distribuïdors i tancar acords de relació amb partners al voltant del mon. 

- Assegurar el millor servei en els mercats local e internacional en la gestió de recanvis. 

 

COMPROMISOS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

ORIENTACIÓ A RESULTATS 

Assegurar un creixement sostenible i amb rendiment a curt, mig i llarg termini, que permeti consolidar el model de negoci 

actual basat en la reactivitat i el servei. 

ORIENTACIÓ AL CLIENT 

Treballar de forma més pròxima les relacions amb stakeholders externs (clients i proveïdors) desenvolupant una cultura 

que faciliti la innovació, la qualitat de servei i la diferenciació en el mercat. 

ORIENTACIÓN A LA EFICIÈNCIA 

Millorar la competitivitat de la organització mitjançant la professionalització de la seva estructura, la mediació i la millo-

ra del rendiment dels seus processos. 

ORIENTACIÓ AL EMPLEAT 

Millorar el clima de treball mitjançant la comunicació interna, la transparència i la delegació. Buscar noves formes de 

treball en equip, i establir polítiques retributives basades en objectius coneguts i formalitzats. 
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VALORS OPERATIUS 

Recolzarem, donarem suport i a més desenvoluparem una organització que: 

- Estigui centrada en la millora continua. 

- Estigui dirigida a satisfer les expectatives dels clients i complir amb la legislació aplicable. 

- Es basi en el treball en equip. 

- Es comuniqui obertament i estimuli respostes. 

- Garanteixi l’adequada formació. 

- Ofereixi un ambient de treball segur. 

- Estimuli la iniciativa, innovació i creativitat. 

- Reconegui els èxits individuals i d’equip. 

- Delegui la pressa de decisions al nivell més baix competent. 

- Compromís de prevenció de la contaminació, amb perspectiva de cicle de vida. 

Per aconseguir-ho fixarem els indicadors corresponents a cadascun dels paràmetres mesurables als que assignarem 

valors que constituiran els nostres objectius de la Qualitat i Medi Ambient pel període fixat. 

Objectius de la Qualitat i el Medi Ambient que seran revisats conjuntament en períodes prefixats. 

Las relacions de la nostra organització, internament amb els nostres col·laboradors i externament amb subcontratistes, 

proveïdores i clients, seran honestes, objectives i rectes, reconeixent sempre la dignitat de la persona com membre del 

equipo. 

Admetem que aquests son los valors compartits dins de la organització de IBERITAL. 
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