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HEMMERSBACH – OUR BUSINESS MODEL

Watch the video

https://www.hemmersbach.com/videos/hem_daas.mp4
https://www.hemmersbach.com/videos/hem_daas.mp4
https://www.hemmersbach.com/videos/hem_daas.mp4
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HEMMERSBACH – OUR MISSION
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We are always 
friendly when dealing 
with our clients and 
help solve their 
problems.

We are punctual, 
keep our word and 
are committed to high 
quality.

We focus on the 
efficient attainment of 
our company’s goals 
constantly improving 
ourselves personally 
and 
professionally.

We communicate 
openly 
and honestly with one 
another and provide 
each 
other mutual support.

We always exceed 
expectations in every 
customer contact.

OUR 

MISSION
SIMPLY 

ENTHUSED

CUSTOMERS



HEMMERSBACH – OUR FACTS & FIGURES

Countries

covered

190+
Country

subsidiaries

50+ Authorized

partners for low

volume countries
Permanent 

Colleagues
Years of 

Experience

20+ 4k+



HEMMERSBACH – OUR COMPANY DEVELOPMENT
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HEMMERSBACH – OUR NEXT BIGGEST HUB

Athens is the newest Nearshore

Hub within Hemmersbach

Very central location

Focus on: 

Inside Sales

SW development

PMO capabilities

Finance & Controlling Support

Internal IT Support

Service Desk

1.500 sqm on 6 floors



HEMMERSBACH – THE SOCIAL PURPOSE IT COMPANY 

20% OF OUR PROFITS GO INTO DIRECT ACTION

Our child care organization creates a 

better future for street kids and orphans.

− Psychological and medical care

− Providing access to better education

− Improving their living conditions

Our conservation organization 

protects rhinos from extinction.

− Protecting rhinos and other 

wildlife 

− Preserving rhino genes in our bio 

bank

− Supporting local communities

Our environmental protection organization 

enables the CO2 removal out of the air on a 

global scale.

− Reducing CO2 emission via minerals: 

Active olivine research & project

− Bridging: Reforestation in own plantations



HEMMERSBACH – THE SOCIAL PURPOSE IT COMPANY 

20% OF OUR PROFITS GO INTO DIRECT ACTION

GLOBAL ENVIRONMENTAL 

GOALS

Eco friendly 

suppliers

Mandatory

recycling

LED lighting

MEASURES TO BECOME CO2 NEUTRAL

Reforestation

projects

Electronic 

bikes

Electronic 

cars

Company internal initiative aiming to reduce our CO2 footprint
globally.

Our environmental policy is the basis for our 
Environmental Management System (EMS). 



Leading with 
Emotional 
Intelligence



LEADING WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE

Η πανδημία δεν φαίνεται να είναι πίσω μας, 

όχι ακόμη τουλάχιστον, και ήδη έχει γίνει 

τεράστια προσπάθεια από τους ειδικούς του 

HR παγκοσμίως, σε σχέση με την επόμενη 

μέρα. 

Και ναι, όλοι θα προετοιμαστούμε για την 

επιστροφή του προσωπικού στις 

εγκαταστάσεις εργασίας:

• Aπαραίτητες απολυμάνσεις, 

επανασχεδιασμός χωροθέτησης των 

γραφείων με τις ενδεδειγμένες 

αποστάσεις και κανόνες υγιεινής,

• Πολιτικές ελέγχου της κατάστασης υγείας 

και εμβολιασμού των εργαζομένων,

• Μέθοδοι παρακολούθησης 

παραγωγικότητας σε συνθήκες μεικτής 

τηλεργασίας, 

• Οργάνωση bonding events κα.



LEADING WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE

Είμαστε όμως σίγουροι ότι αυτοί που περιμένουμε να γυρίσουν στο 
γραφείο είναι οι ίδιοι με αυτούς πριν την πανδημία;

Μήπως θα πρέπει να (ξανα)γνωριστούμε; 



LEADING WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE

• Έχει έρθει η ώρα για απάντηση στην κρίση με περισσότερη ενσυναίσθηση από ποτέ. 

• Η ώρα όχι απλά για μετάβαση στην νέα πραγματικότητα, αλλά για μια ουσιαστική επανεκκίνηση, για 

μια νέα αρχή. 

• Είναι ο ρόλος του HR να λειτουργήσει σε ένα βαθύτερα ανθρώπινο επίπεδο και να δημιουργήσει 

στο προσωπικό, την αίσθηση του ανήκειν ισχυρότερη από ποτέ.

• Αυτοί που θα καταφέρουμε να αριστεύσουμε στην δημιουργία κουλτούρας ενσυναίσθησης, θα 

είμαστε αυτοί που θα χτίσουμε συνεργασίες εμπιστοσύνης ακόμα και virtually, δηλαδή μια δυναμική 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης με ισχυρούς δεσμούς και αφοσίωση.



LEADING WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE

• Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε μια νέα εταιρική γενιά καλών ακροατών, με διάθεση 

για βοήθεια προς τον συνάδελφο και να εμφυσήσουμε την εμπιστοσύνη και την βαθιά 

κατανόηση. 

• Είναι χρέος μας να φανούμε ευέλικτοι και μετουσιώσουμε τις προκλήσεις της πανδημίας 

σε μια μοναδικά πρωτόγνωρη ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι ακροατές, καλύτεροι 

συνάδελφοι, καλύτεροι άνθρωποι. 

Σας προσκαλώ να (ξανα)γνωριστούμε. 

Με ενσυναίσθηση. 

Ανθρώπινα. 




