
Επιχειρηματική Συμπεριφορά  
Ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε



Οι αξίες μας
Στην Auvril οι αξίες μας, διαμορφώνουν το ποιοι είμαστε 
και πως δουλεύουμε ως εταιρεία. Πως αλληλεπιδρούμε 
μεταξύ μας, αλλά και με τους πελάτες μας.

Διευθύνετε το εσωτερικό σας ταλέντο 
Σκεφτείτε φιλόδοξα, ρισκάρετε και προσαρμοστείτε, 
αντί να είστε πολύ προσεκτικοί

Απλά ξεκινήστε να υλοποιείτε 
Έχετε μια στάση ικανοποίησης και κρατήστε τα πράγματα απλά,

αντί για υπερβολική συζήτηση ανάλυση

Κάντε δουλειά για την οποία είστε περήφανοι 
Εστιάστε στην παροχή ποιότητας και επιρροής για τους πελάτες μας, 
αντί να είστε απασχολημένοι με εργασίες χαμηλού αντίκτυπου

Διευθύνετε το εσωτερικό σας ταλέντο

Απλά ξεκινήστε να υλοποιείτε

Κάντε δουλειά για την οποία είστε περήφανοι



Κώδικας Συμπεριφοράς
Διαθέτουμε Κώδικα Συμπεριφοράς όχι επειδή υποθέτουμε ότι ανάρμοστη συμπεριφορά θα συμβεί,  
αλλά επειδή εμπιστευόμαστε το αξιοσημείωτο επίπεδο σεβασμού μεταξύ της ομάδας μας και των μελών της.  
Πιστεύουμε στο να κάνουμε τις αξίες μας ορατές και ενεργά ζωντανές, και ορίζουμε σαφώς τις ευθύνες μας  
ο ένας απέναντι στον άλλο ως ρητό μέρος της εργασίας μας στην Auvril. 

Σύμφωνα με τις αξίες της Auvril, το κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει προσωπική ευθύνη στο να τηρεί  
τον Κώδικα Συμπεριφοράς και να τον εφαρμόζει στην καθημερινή του ζωή στην Auvril.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς ισχύει για όλες τις αλληλεπιδράσεις των μελών της ομάδας και σε όλους τους τομείς  
της κοινής μας επαγγελματική ζωής, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων που φιλοξενούνται από το Auvril,  
κοινόχρηστους διαδικτυακούς χώρους (Google Workspace, Asana, Notion, κ.λπ.), μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  
και με τις μορφές και την πρακτική της παροχής σχολίων και ανατροφοδότησης.  
 
Επίσης, ισχύει και για τον τρόπο αλληλεπίδρασης με χρήστες, πελάτες, συνεργάτες και εξωτερικούς παρόχους.  
Εν ολίγοις, οποιαδήποτε κατάσταση, ή σε οποιαδήποτε εκδήλωση, όπου αντιπροσωπεύουμε την Auvril.



Ο σκοπός μας
Στην Auvril, προσπαθούμε να ωθήσουμε φιλόδοξους 
ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά στα επιθυμητά τους 
επιτεύγματα και όνειρα, μέσω των καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών μας.  
Κυρίως μέσω των audiobooks!



Δέσμευση στην Αυτοβελτίωση
Όλοι κάνουμε λάθη και κανείς δεν περιμένει να έχουμε 
ένα τέλειο σερί επιτυχιών. Αυτό που οφείλουμε είναι να 
μαθαίνουμε από αυτά τα λάθη, και να επιδεικνύουμε μια 
καθαρή και επίμονη επιθυμία για βελτίωση.

Συμβουλές για την αυτοβελτίωση μας: 
- Κρατάμε ανοιχτό μυαλό 
- Αποφεύγουμε αμυντική συμπεριφορά 
- Παίρνουμε την ευθύνη για τα λάθη μας: απολογούμαστε, και προσπαθούμε να μην τα επαναλάβουμε 
- Αφοσιωνόμαστε στο να είμαστε καλύτεροι την επόμενη φορά




