ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η βαζηθή πνιηηηθή πνηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο, κε γλώκνλα ηελ νπνία πξνγξακκαηίδνληαη όιεο νη
ελέξγεηεο ηεο εληόο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο γηα ηελ εκπνξία- επεμεξγαζία καξκάξσλ-γξαληηώλ–
θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε καξκάξηλσλ θαηαζθεπώλ, ηπγράλεη επξείαο δεκνζηόηεηαο εληόο θαη εθηόο
ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλνςίδεηαη ζηα αθόινπζα :
 Να επηηπγράλεη θαη λα δηαηεξεί ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηεο ζην επίπεδν πνπ
ππόζρεηαη ζηνπο πειάηεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θαιύηεξε δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία γηα
ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο.
 Να απνζεθεύεη θαη λα δηαλέκεη ηα πξντόληα ηεο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο, λνκνζεηηθέο
θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, ελώ έκθαζε ζα δίλεηαη θαη ζηηο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο θαη αζθάιεηαο
ησλ πξντόλησλ.
 Να ηθαλνπνηεί ηηο παξαγγειίεο κέζα ζηηο ζπκθσλεκέλεο πξνζεζκίεο θαη πάληα ζύκθσλα κε ηνπο
θαζνξηζζέληεο όξνπο.
 Να πιεξνθνξεί ηνπο πειάηεο ηεο γηα ηε ζσζηή ρξήζε θαη ζπληήξεζε ησλ πξντόλησλ ηεο θαη λα
πξνγξακκαηίδεη ηηο εθάζηνηε πνηνηηθέο βειηηώζεηο, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζηξέθνπλ από
απηνύο.
 Να εμαζθαιίδεη νξγαλσκέλε επηκόξθσζε θαη εθπαίδεπζε όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ώζηε λα
απνθηήζεη ζπλείδεζε πνηόηεηαο θαη εμεηδίθεπζε ζηηο εξγαζίεο ηνπ.
 Να θαηαβάιιεη ζπλερή πξνζπάζεηα κείσζεο παξαπόλσλ πειαηώλ θαη κε ζπκκνξθνύκελσλ
πξντόλησλ.
 Να παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ ζηόρσλ πνηόηεηαο
Η αλώηαηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο δεζκεύεηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθαξκνζηέσλ απαηηήζεσλ
,γηα ηελ ππνζηήξημε ζην ζηξαηεγηθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο, γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ζπλερή βειηίσζε ηεο
εηθόλαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο, πξνκεζεύνληαο πξντόληα ζηαζεξήο πςειήο πνηόηεηαο, ζε
αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη ζηεξηδόκελα ζε απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο.
“Η δηαξθήο ελίζρπζε ηεο ζηεξεήο θαη επνηθνδνκεηηθήο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε καο απνηεινύλ
πξσηαξρηθό ζηόρν ηεο επηρείξεζεο. Δπηδίσμε καο είλαη ε παξνρή ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο
εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε ηόζν ζε επίπεδν παξνρήο πξντόλησλ όζν θαη ζε επίπεδν ελεκέξσζεο θαη
εθπαίδεπζεο.
Η επηρείξεζε δεζκεύεηαη όηη ζα ζπλερίζεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ κε
γλώκνλα ηελ πνηόηεηα θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ζα δηαζέηεη θάζε θνξά , θαη ζε όπνην βαζκό ρξεηαζηεί,
πιηθνύο πόξνπο θαη έκςπρν δπλακηθό γηα ηελ εθπιήξσζε απηνύ ηνπ ζηόρνπ.”
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