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02VISIE EN WAARDEN

2.) Naar onze klanten; het verzorgen van bestaande klanten en het ontwikkelen van relaties met nieuwe klanten en

het behoud van hun loyaliteit door het aanbieden van een verscheidenheid aan producten en goede diensten in

termen van prijs/kwaliteit, veiligheid en een minimale impact op het milieu.

3.) Naar het personeel, met respect voor hun rechten en het bieden van goede werkomstandigheden voor hun

persoonlijke en professionele voldoening. Talent bevorderen. Zorgen voor gelijke kansen op werk, en het personeel

aanmoedigen in betrokkenheid in de planning en het beheer van hun werk en de dagelijkse toepassing van de

bedrijfsvisie en waarden.

4.) Naar alle zakelijke relaties. Zorgen voor wederzijdse voordelen met contractpartners en leveranciers en de

toepassing van deze visie en waarden promoten. De wens om deze visie en waarden te promoten is een bepalende

factor in de beslissing om dergelijke relaties te onderhouden.

5.) Naar de gemeenschap. Onze activiteiten leiden als verantwoordelijke leden van de maatschappij en met respect

voor de wetgeving. Het uiten van onze steun voor de fundamentele rechten van de mens, met aandacht voor

gezondheid, veiligheid en milieu. Steeds met betrokkenheid naar duurzame ontwikkeling.

Economische principes

Winst is essentieel voor het hebben en verspreiden van de nodige middelen en voor het voeden van de vereiste

investeringen en voor het ontwikkelen en produceren van nieuwe systemen die zowel knoeien, maar ook illegale

immigratie of terroristische daden kunnen verhinderen, met behoud van de veiligheid van de civiele gemeenschap.
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Verklaring Voorzitter

“De belangrijkste bijdrage die een bedrijf kan bieden aan de sociale

vooruitgang is om haar activiteiten op de meest efficiënte manier te

beheren. Dit betekent het nooit verliezen van de waarden die de

basis vormen van de maatschappij. De LeghornGroup is altijd

betrokken geweest en blijft betrokken bij activiteiten die onlosmakelijk

zijn verbonden met onze dagelijkse activiteiten in onze sector zoals

educatieve programma’s, donaties en maatschappelijke

betrokkenheid.”.

Luciano Grapsa – Voorzitter en CEO LeghornGroup srl

Doel

Ons belangrijkste doel is om efficiënt en verantwoord te werken in de

beveiligings- en anti-fraude sector. Onze wens is het focuspunt te zijn

binnen onze sector en die ondersteund wordt door onze sterke

betrokkenheid bij de ontwikkeling en productie van zeer effectieve en

innovatieve oplossingen.

Verantwoordelijkheden

De LeghornGroup heeft 5 belangrijke verantwoordelijkheidsgebieden:

1.) Naar onze partners, om hun investeringen te beschermen en het 

waarborgen van hun rendement.



03WIE ZIJN WE

LeghornGroup srl is opgericht in 1978 en is producent en

leverancier van veiligheidsverzegelingen en

veiligheidssystemen voor uw activa.

We zijn gespecialiseerd in toepassingen voor scheepvaart

en logistiek. Dankzij onze jarenlange ervaring in huis van

ontwerp en productiemogelijkheden heeft de LeghornGroup

een oplossing voor al uw problemen met betrekking tot het

verzegelen van uw producten. We beschikken over een

gevarieerd aanbod van producten, systemen en oplossingen

op maat en mogen dan ook zeggen dat de LeghornGroup

één van de Europese leiders is in onze sector. Met onze

verkoopkantoren in Europa, de VS, Latijns-Amerika en het

Midden-Oosten en onze productie-units voor kunststof

verzegelingen en metalen onderdelen, heeft de

LeghornGroup een uitgebreid wereldwijd klantennetwerk

opgebouwd. Verder heeft het bedrijf een uitgebreide

computer- en elektronica-divisie waar men al meer dan 10

jaar werkt om de technische kenmerken van onze producten

alsmaar te innoveren. Onze doelstelling is om alle activa,

gegevens en informatie te beschermen voor een betere

toekomst voor ons allen.

Om dit doel te bereiken levert de LeghornGroup:
Bescherming

Controle

Identificatie

Tracking

De LeghornGroup produceert ook:

Oplossingen voor de authenticiteit van het product;

Automatische identificatiesystemen met behulp van RFID om de

traceerbaarheid van voorwerpen, dieren en mensen na te gaan,

alsook bieden wij een efficiënte oplossing om het proces van de

supply chain te versnellen.

Het doel van de LeghornGroup is om klantengericht te werken en specifieke oplossingen aan te bieden volgens de

behoeften van de klant. Door nauw samen te werken met onze klanten zijn we in staat om problemen samen op te

lossen.

Ons bedrijf werkt niet alleen om de verschillende illegale en criminele activiteiten te begrijpen en daarvoor producten

aan te reiken, maar ook zoeken we naar middelen om deze praktijken tegen te gaan. We beschikken over een

gedetailleerde database met onze diverse producten om de politie bij te staan in de strijd tegen de misdaad.

Bovendien biedt de LeghornGroup een actieve onlinedienst aan voor iedereen die advies nodig heeft of op zoek is

naar een specifiek product in onze sector.
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WAT BIEDEN WE AAN

De LeghornGroup levert producten, diensten en systemen met betrekking tot veiligheid en anti-fraude. We bieden

oplossingen voor een ontwerp, ontwikkeling en fabricage van een product of een volledige oplossing die voldoet

aan de behoeften van elke klant.

Zij worden ondersteund door een team van professionals en werken vanuit hun eigen productie-units om hen zo

in staat te stellen om snel en efficiënt te reageren op een op maat gemaakte oplossing of product voor de klant.

Van mechanische veiligheidszegels in kunststof of metaal, tot veiligheidstassen of labels door middel van een

reeks geavanceerde elektronische identificatiesystemen. Wat ook de eis of behoefte is van de klant zal de

LeghornGroup de meest geschikte oplossing aanbieden.

Samenwerking

De LeghornGroup werkt nauw samen met de klanten en zorgt voor een op maat gemaakte beveiligingsstudie om zo 

te voldoen aan de eisen van de klant.

De LeghornGroup is de ideale partner die zowel expertise aanbiedt alsook leverancier is van ‘off the shelf’-

producten.

Kosteneffectief, technische oplossingen

Na een grondige analyse van de eisen van de klant

presenteert de LeghornGroup haar technische-economische

voorstellen met een duidelijke prijs/prestatie verhouding.

De creativiteit en het vermogen om problemen op te lossen

maakt de LeghornGroup niet alleen koploper en marktleider

in Europa, maar wereldwijd.

Intern designteam en productie

Het team van de LeghornGroup beschikt over een

competent team van mechanische en elektronica-

ingenieurs, alsook IT-programmeurs die een sterke kennis

hebben van de nieuwste beveiligingssystemen.

Het technisch team werkt dagelijks aan producten en

systemen tegen fraude.

Dankzij onze moderne productiefaciliteiten is de

LeghornGroup in staat om direct in te grijpen in het

productieproces of om gepersonaliseerde ‘gietvormen’ te

ontwikkelen.
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05DOELSTELLINGEN

Bescherming.

Leghorngroup kan uw goederen en activa beschermen met

veiligheidsverzegelingen en anti-fraude producten. Wij kunnen op

maat producten en technische oplossingen aanbieden voor elk

probleem met betrekking tot de beveiliging van uw activa.

Controle.

De LeghornGroup zorgt ervoor dat goederen en personen kunnen

worden gecontroleerd met behulp van onze producten.

Geïntegreerde hardware- en software-oplossingen maken het

mogelijk om te controleren en in te grijpen in real-time, zelfs op

afstand

Identificatie.

Dankzij de innovatieve technische producten en oplossingen van

de LeghornGroup hebben gebruikers een unieke en veilige

identificatie van hun goederen, voertuigen, containers, dieren en

mensen

Tracking.

Dankzij de real time GPS tracking van de LeghornGroup

kunnen de gebruikers de locatie, de status en de bewegingen

van voertuigen en personen controleren
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CONTACTEN WERELDWIJD
Algemene e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium & North 

Europe

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – India

www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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BESCHERMING – CONTROLE – IDENTIFICATIE – TRACEREN


