Zrównoważony Rozwój
Aby nasz świat nieustannie zmierzał ku lepszej przyszłości,
DEXOL SP.J z dumą bierze udział w inicjatywach związanych

Mobil 1 to wiodąca na świecie marka syntetycznych olejów
silnikowych.

Mobil 1 jest zalecany przez największą liczbę

producentów samochodów na całym świecie. Ta linia środków

ze Zrównoważonym Rozwojem.

smarnych nie tylko zapewnia wysoką jakość i doskonałe

Zrównoważony Rozwój wspiera wzrost gospodarczy, rozwój

parametry silnika, ale również może pomóc w zakresie

społeczny oraz ochronę środowiska. DEXOL SP.J uważa, że

wspierania Zrównoważonego Rozwoju, poprzez korzyści takie

firmy odnoszące sukcesy to te, które rozumieją, że cele

jak wydłużony okres eksploatacji i ograniczenie zużycia paliwa

biznesowe oraz cele związane ze Zrównoważonym Rozwojem

dla wybranych zakresów lepkości.

są ze sobą powiązane. Dążymy do funkcjonowania, jako
odpowiedzialna część społeczności, w której pracujemy, nie
tylko, że w ten sposób wspieramy działania środowiska
biznesowego, ale co ważniejsze, ponieważ jest to działanie jak
najbardziej słuszne.
Jako DEXOL SP.J podchodzimy do zagadnień związanych ze
Zrównoważonym Rozwojem, zapewniając naszym klientom
zaawansowane produkty i usługi, które spełniają wysokie
standardy działania.
DEXOL SP.J jest dumny ze współpracy z ExxonMobil.
Oferując jedne z najbardziej innowacyjnych środków smarnych
i produktów specjalnych, oraz usługi, pomaga klientom

DEXOL

osiągnąć

za środowisko i społeczeństwo lokalne poprzez regularny

namacalne
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i Zrównoważonym Rozwojem.
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się

na
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udział w ważnych inicjatywach firmowych i społecznych.
Programy

wsparcia

lokalnych

instytucji,

dbałość

o bezpieczeństwo miejsca pracy oraz nasz wkład w rozwój
ekonomiczny regionu stanowią jedynie przykłady naszego
zaangażowania w tworzenie lepszej społeczności. Nasze
programy i usługi, takie jak profesjonalna pomoc w zakresie
doboru i specyfikacji produktów Mobil czy dopracowane
i wdrożone procedury DPIM, mogą pomóc w realizacji Twoich
celów związanych z bezpieczeństwem, gospodarką i ochroną
środowiska.
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