
 

 

C1 - Internal use 

 
Η επιθυμία για ομορφιά υπάρχει από την αρχή της ανθρωπότητας, 
Είναι ένα παγκόσμιο ιδανικό που ξεπερνά το χρόνο, τις χώρες και τους πολιτισμούς. 
 
ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ 
Η ομορφιά είναι μια ισχυρή κινητήριος δύναμη. 
Ξέρουμε ότι η ομορφιά είναι πολλά παραπάνω από την εξωτερική εμφάνιση.  
Η ομορφιά μας δίνει αυτοπεποίθηση στο ποιοι είμαστε, στο ποιοι θέλουμε να γίνουμε και στις σχέσεις μας 
με τους άλλους. 
Για πάνω από έναν αιώνα έχουμε αφιερωθεί σε μια μοναδική κατεύθυνση: τη δημιουργία ομορφιάς. 
Παραμένουμε πιστοί στο πρωτοποριακό πνεύμα του ιδρυτή μας, με την ακλόνητη υποστήριξη της 
οικογένειάς του, που πάντα συνόδευε την ανάπτυξή μας. 
 
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ 
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε κάθε άνθρωπο παγκοσμίως ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η 
ομορφιά όσον αφορά στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, την ειλικρίνεια και την 
ευθύνη 
για να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες και τις επιθυμίες στην άπειρη ποικιλομορφία τους. 
Επειδή η ομορφιά είναι μια μόνιμη αναζήτηση, αξιοποιούμε τη δύναμη της καινοτομίας μας για να 
βελτιώνουμε συνεχώς την απόδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. 
Επειδή εκτιμούμε τη διαφορετικότητα αξιοποιούμε κάθε προϊόν μας για να γιορτάσουμε όλες τις 
εκφάνσεις της ομορφιάς. 
Επειδή προσπαθούμε να είμαστε υποδειγματικοί με ένα μακροπρόθεσμο όραμα, βασίζουμε τις ενέργειές 
μας στις ισχυρές αξίες μας και στις απαιτητικές ηθικές αρχές μας. 
Και επειδή είμαστε ο παγκόσμιος ηγέτης στην ομορφιά, 
Γνωρίζουμε πως ό, τι κάνουμε μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο, επομένως: 
 
ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ 

Ενεργούμε για να διαμορφώσουμε το μέλλον της ομορφιάς αξιοποιώντας με τον καλύτερο 

τρόπο την επιστήμη και την τεχνολογία, με όλο και περισσότερη έμπνευση από τη φύση. 

Ενεργούμε για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας προσφέροντας τις καλύτερες 

συνθήκες εργασίας, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας για τους υπαλλήλους μας 

Ενεργούμε για να χτίσουμε μια επιχείρηση που στον πυρήνα της δεν αποκλείει κανέναν, 

διασφαλίζοντας ότι είμαστε τόσο διαφορετικοί όσο οι άνθρωποι που εξυπηρετούμε 

Ενεργούμε για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών με τους πελάτες και τους 

προμηθευτές μας με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη συνεργασία 

Ενεργούμε για να δημιουργήσουμε αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, διατηρώντας ένα 

ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο 

Ενεργούμε για να προασπίσουμε το σκοπό των γυναικών και να ενισχύουμε τις κοινότητες 

με τις οποίες συνεργαζόμαστε 

Ενεργούμε για την προστασία της ομορφιάς του πλανήτη, καταπολεμώντας την κλιματική 

αλλαγή, σεβόμενοι τη βιοποικιλότητα και διατηρώντας τους φυσικούς πόρους. 

Στη L'Oréal, μοιραζόμαστε έναν κοινό σκοπό να : 

Δημιουργούμε την ομορφιά που κινεί τον κόσμο 

 


