SEVILLA CANDLE FACTORY, INC.
KREDO
Kami’y naniniwala:






Na ang pananalig sa Diyos ay nagdudulot ng mabuting kahulugan sa ating buhay;
Na ang gawain ay dapat mahalin at isakatuparan ng maayos at tapat sa pamamagitan ng masaya, samasama at tulong-tulong na paggawa;
Na mahalaga ang kostumer, nararapat na pagsilbihan ng buong giliw, kasipagan at katapatan;
Na ang makataong pakikitungo sa pamunuan at kapwa kawani ay dapat may paggalang, katapatan at
kasipagan;
Na ang pamunuan ay tumitiyak sa makataong pamamalakad ng kumpanya sa mga kawani ayon sa batas ng
tao at ng Diyos.

At ang pagsasakatuparan ng mga paniniwalang ito ay isang dakilang gawain para sa ikabubuti ng bawat isa,
kumpanya, ng ating lipunang ginagalawan at ng ating bansang Pilipinas.

*** Tulungan nawa kami ng Poong Maykapal ***

VISION
Bisyon

An effective and efficient organization
manned by competent and well-motivated officers and staff
producing quality candles and wax products
using modern but environment friendly technologies.
Ang mabisa at makabuluhang samahan na pinamumunuan ng may angkop na kakayahan at mahusay mangganyak ng namumuno at
pamunuan na nakalilikha ng may kalidad na kandila at produktong mula sa wax na gumagamit ng teknolohiya na kaibigan ng kalikasan
.

MISSION
Misyon

to maintain the seal of excellence and leadership
in the candle and wax industries
by pursuing constant innovations
in all our operations, systems and processes.
In keeping with said mission,
we will uphold the spirit of teamwork,
loyalty, cooperation and respect in achieving our goals
and put God first in managing our corporation.
Mapanatili ang tatak ng kagalingan at pamumuno sa kandila at industriya ng WAX sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago sa
kanilang operasyon, sistema at pamamaraan.
Sa pagpapatuloy ng nasabing Misyon, aming pananatilihin ang ispiritu ng sama-samang paggawa, katapatan, kooperasyon, respeto
upang makamit ang aming layunin at una ang Panginoon sa aming pamamalakad sa korporasyon.

GOAL
Mithiin

To attain local and good global strength
in manufacturing superior candle and wax products,
ensuring customer satisfaction and loyalty at the core of our business,
thereby simultaneously enriching the lives of all our stakeholders
.... Our Customers
.... Our Employees
.... Our Managers
.... Our Suppliers
.... And the General Public
Makamit ang pambansa at pandaig-digang lakas sa paggawa ng superyor at naiibang kandila at produktong may wax sa pagpapanatili
ng kasiyahan sa aming tagatangkilik at katapatan sa uri ng pagnenegosyo, na patuloy na magpapaunlad sa buhay ng mga mamamayan:
…. Ang mga tumatangkilik
…. Ang mga Manggagawa
…. Ang mga Namumuno
…. Ang mga tagapagtustos
…. At ang publiko o mamamayan.

OBJECTIVE
Layunin

In achieving the vision, mission and goal of SCFI, we will consistently maintain the
quality and incorporate in our products the valued needs and wants of our customers,
making these continuously available and accessible at affordable prices with product
information and safety tips in all our packaging materials.
Sa pagtupad sa bisyon, misyon at mithiin SCFI aming ipagpapatuloy ang kalidad at isama sa aming produkto ang mga pangangailangan
at kagustuhan ng mga tumatangkilik na magpapatuloy na laging mabibili sa angkop na presyo at kaalaman ukol sa produkto, pag-iingat at sa
lahat ng pag-aayos ng materyales.
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