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wedi – skaper og opprettholder verdier 

"wedi er den ledende merkevaren for høykvalitets 

produktsystemer-, og tjenester for å skape og 

opprettholde verdier i konstruksjonen.“



wedi – aktiv fra Europa 

"Vi forankrer merkevaren vår i de europeiske kjernemarkedene 

og i utvalgte regioner. Dette styrker vår konkurranseposisjon og 

sikrer vår uavhengighet som et uavhengig familieselskap.“



wedi – merverdi for fornøyde kunder 

"Produktsystemer og tjenester er kontinuerlig basert på 

våre kunders forventninger og vilje til å kjøpe. Våre 

tjenester er i tråd med markedet og oppnår alltid et 

høyt nivå av kundetilfredshet!“



wedi – Kvalitet som tiltrekker seg mennesker 

"Alt en wedi-ansatt gjør bidrar til den høyeste 

bedriftskvaliteten og må utfordres hver dag.“



wedi – tenk innovativt, lev innovativt 

"Ved å fremme engasjement, kreativitet og talent, lever vi i 

en aktiv innovasjonskultur på alle områder i selskapet. Vi 

fortsetter å sette standarder når det gjelder teknologi, 

kvalitet og service.“



wedi – ansvar for miljøet

oppførsel." vår all i ressursoptimalisering

 kontinuerlig for forutsetninger vi skaper

 måten den På miljøvern. aktivt praktiserer "wedi

 



wedi - steg for steg inn i fremtiden

verdiskapingen." i nivåer

 alle på kostnadsstrukturer konkurransedyktige

 gjennom lønnsomhet vår styrke

 å ved levedyktighet fremtidige selskapets sikrer "Vi

 



wedi – alle muligheter for hver enkelt

"utvikling. videre til

 mulighet kontinuerlig får områder alle på Ansatte ansatte.

 våre til talentet og kreativitet engasjement, oppfordrer "Vi

 



wedi - sammen skaper vi suksess

"suksess.
 gjensidige vår vi sikrer Slik hverandre.
 med og leverandører kunder, våre med

 tillit og åpenhet av atmosfære en i jobber "Vi

 



wedi - aktivt lederskap, trygt lederskap

"eksternt. og internt lojalitet selskapets

 og markedsposisjonen vi styrker Slik vår.

 ledelseskulturen bestemmer "Kontinuitet
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