Politika integrovaného
manažérskeho systému
Poslanie: Poznaním našich silných stránok a ich využitím, dôslednou analýzou slabých stránok

Vízia:

Krédo:

a ich elimináciou, technologickou inováciou a neustálym dôrazom na maximálnu
efektivitu všetkých procesov docieliť zisk a tým zabezpečiť prosperitu a rozvoj
spoločnosti.
Systematicky rozvíjať jednotlivé oblasti podnikania, byť spoľahlivým a serióznym
obchodným partnerom, zvyšovať hodnotu spoločnosti, podporovať a zvyšovať
schopnosti, zručnosti a vedomosti svojich zamestnancov, aby v priebehu piatich
rokov dosiahla stabilné postavenie nielen na ekonomicko-poradenskom úseku ale
i v oblasti polygrafie a tlače.
Kvalitná služba je taká služba, ktorá spĺňa všetky zákonné požiadavky, je dodaná
v požadovanej kvalite a čase a pomáha k naplneniu cieľov spoločnosti.

V snahe naďalej zlepšovať svoju činnosť a tým uspokojovať rastúce požiadavky zákazníkov, sa
vedenie spoločnosti rozhodlo zaviesť systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2008
a STN EN ISO 14001:2004. V súlade so svojim rozhodnutím sa manažment spoločnosti zaväzuje:
1. Plniť požiadavky domáceho a zahraničného zákazníka tým, že mu v danom okamžiku
poskytne najlepšie možné komplexné riešenie, čím sa rozumie komplexná ponuka produktov
pre zákazníka zaujímavých alebo použiteľných k úspešnému a kvalitnému realizovaniu jeho
projektov.
2. Trvalo zlepšovať efektívnosť systému plnením cieľov kvality, ako aj poradenskou a
konzultačnou činnosťou pre svojich zákazníkov a budúcich zákazníkov.
3. Zabezpečovať odborný a profesionálny rast vlastných pracovníkov.
4. Zabezpečovať neustálu profesionálnu starostlivosť o svojich zákazníkov.
5. Zabezpečovať profesionálne, odborné a slušné vystupovanie našich zamestnancov voči
každému zákazníkovi.
6. Dôsledne dodržiavať princípy a zákony starostlivosti o životné prostredie.
Prijatá politika systému manažérstva kvality je v celom rozsahu záväzná pre všetkých
pracovníkov spoločnosti printio, s.r.o.
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