
“ S ó  p a r a  f r e n t e ! ”
“empreSa de 
fabricação 
diverSificada “KrZ” 

mais de 30 países são clientes 
permanentes da fábrica, um terço 
dos quais são os países da União 
europeia.

a ampliação constante da geografia 
de fornecimento de materiais de 
produção da “empresa de fabricação 

diversificada “KrZ” demonstra a 
corres-pondência da qualidade de 
produtos a todos os padrões mundiais 
ao aprimoramento constante de 
métodos de produção, ao estudo e 
uso da melhor experiência mundial.

vidade global estes critérios e  não  
só parâmetros de qualidade 
e preço, tornam-se a base de 
desenvolvimento e progresso. 

por isso, no âmbito da estra-
tégia comum a empresa constan-
temente renova e moderniza as 
linhas de produção, equipamento 
tecnológico, aprimora cada passo 
do processo tecnológico e das 
tecnologias em geral. a empresa 
enontra-se em movimento per- 
manente, compreendendo que 
apenas no desenvolvimento con-
siste o bem-estar da empresa e 
de seus clientes. 

continua a exploração de 
métodos e instrumentos de 
produção parcimoniosa com 
objetivo de provover os produtos 
de métodos mais racionais. 

a empresa alcançou sucesso 
considerável na promoção de 
seus produtos para mercados 
estrangeiros. Já nos últimos dois 
anos o acréscimo de remessas 
de exportações atingiu 53%, 
a parcela de remessas de 
exportações no final de 2016 
constituiu 20,5%.

continua a se desenvolver com 
dinâmica e constantemente 
aperfeiçoa a sua atividade para 
ser melhor amanhã do que ontem. 
o desenvolvimento é relizado 
principalmente por seus próprios 
meios ganhos por ampliar a 
produção e sua modernização. 
a renda obtida é disitribuida de 
maneira bastante justa: 50% se 
destina ao desenvolvimento e 
50% - ao aumento de salários e a 
necessidades sociais. 

o caráter multifuncional da 
empresa a permite nivelar a 
sazonalidade do consumo de  
produtos garantindo a 
estabilidade do desenvolvimento 
do negócio. a gerência da empresa 
de fabricação diversificada 
“KrZ” segue a estratégia de 
desenvolvimento inovador da 
empresa. o tempo de hoje é tempo 
de tecnologias e competência. 

nas condições da competiti-


