ZUCCHETTI FIȘĂ INFORMATIVĂ

ZUCCHETTI PE SCURT
Zucchetti este grupul italian numărul 1 în sectorul de software (sursa IDC) și „Campionul inovației made in Italy”
conform revistei Forbes. Cu peste 5.500 de persoane angajate, peste 1.150 de parteneri din Italia și 350 în 50
de țări din întreaga lume, Grupul Zucchetti este o referință solidă și importantă pentru cei peste 350.000 de
clienți care au ales calitatea soluțiilor sale.

MISIUNE
Avem ca scop realizarea de software-uri menite să sprijine societățile, profesioniștii și asociațiile în obținerea
succesului. Prin investiții continue în cercetare și dezvoltare, grupul Zucchetti are ca misiune crearea continuă
de noi soluții capabile să aducă avantaje competitive, reale și semnificative celor care le aleg.
Inovația, succesul, pasiunea, munca și leadership-ul sunt valorile pe care grupul Zucchetti le împărtășește
clienților săi.

CREȘTERE

Caracteristicile personalului Zucchetti Vârstă medie: 35 de ani – Femei: 42% - Bărbați: 58% - Persoane R&S
1.200

PREZENȚĂ INTERNAȚIONALĂ
Grupul Zucchetti are un plan de internaționalizare clar și precis pe piețele strategice prin intermediul propriilor
companii din America, Europa și Asia
O ofertă completă, concepută pentru piața internațională, variind de la managementul resurselor umane până
la ERP, de la sisteme CRM la robotică, de la securitate și automatizare la managementul ospitalității. Zucchetti
este prezentă în peste 50 de țări din întreaga lume, cu peste 200 de parteneri care distribuie soluții software
și hardware integrate pentru automatizarea, identificarea și securitatea mediilor și a oamenilor.

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
În fiecare an, Zucchetti alocă un procent din cifra de afaceri pentru inițiativele sociale: de la finanțarea
burselor universitare pentru studenții din familii cu situație financiară dificilă, până la donații către organizații
non-profit, structuri sanitare etc. De asemenea, Grupul a creat pentru Telethon primul sistem Payroll Giving
din Italia, care permite angajaților companiilor care utilizează software-ul de salarizare Zucchetti să facă o
donație direct din propriul salariu. În plus, Zucchetti sprijină cauzele Telethon dublând valoarea donațiilor de
la angajații săi.

INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE
Sediu social: Via Solferino, 1 26900 – Lodi
Anul constituirii: 1978
Fondator: Mino Zucchetti
Sector: Notă informativă
Produse: software, hardware și servicii
Slogan: Software care creează succes

