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Minőségpolit ika

Egyértelműen az ügyfél és az ügyfél igényei állnak a vállalati küldetésünk középpontjában. 
Jogosultak folyamatosan kiváló minőséget kapni, a termékeink és a szolgáltatásaink terén is. 
A vállalat megalapítása óta az ügyfél-orientáltság és a rugalmasságunk volt a siker kulcsa. 
Szeretnénk az ügyfeleinknek kivételesen magas minőséget és kiváló szolgáltatásokat nyújtani, 
valamint emellett hozzáadott értéket is. Ezeknek az értékeknek kell jelentenie azt a bizonyos 
pluszt, amikor az ügyfél mellettünk dönt. Nagyon sok energiát fektetünk az innovációba és 
a fejlesztésbe, hogy mindig egy lépéssel a konkurencia előtt járjunk. Az új technológiákat és 
termékeket, valamint a folyamat-optimalizálási lehetőségeket azonnal meg kell ragadni, inte-
grálni kell a folyamatokba, és még kiválóbb termék- illetve szolgáltatásminőség formájában 
tovább kell adni az ügyfeleknek. A laboratóriumaink a legmodernebb technológiával vannak 
felszerelve, s ezt a technológiát a megfelelő befektetésekkel folyamatosan a legmodernebb 
szinten is tartjuk.

A termékeinket szakértő tanácsadással és közvetlen ügyfélkapcsolatokkal kell tökéletesen 
az ügyfelek igényeire alakítanunk. A vállalat már bebizonyította, hogy az európai nyomdaipar 
átlagánál gyorsabban növekszik, és az ügyfélorientált stratégia folytatásával a jövőre nézve is 
ez a célja. Ez nagyrészt tisztességes, de kíméletlen verseny közepette történik. A lényeg: minél 
jobb az áru és a szolgáltatás minősége, annál elégedettebb és hűségesebb az ügyfél. Figye-
lünk a versenytársainkra, valamint a trösztellenes és versenyjogi szabályokra. 

Szeretnénk a széles körű festékválasztékot, minőséget és szolgáltatásokat versenyképes 
költségstruktúrával biztosítani, hogy a vállalt fenntartható nyereségességgel működhessen. 
Gazdaságos, költségkímélő és hibamentes folyamat elérése a célunk. Ennek érdekében a 
vállalatvezetés a LEAN menedzsment rendszer átfogó és széles körű megvalósítása mellett 
kötelezte el magát, aminek minden munkatárs hozzáállásában és viselkedésében vissza kell 
tükröződnie. 

A vállalatvezetés elkötelezett a teljes integrált menedzsment rendszer hatékonyságának fo-
lyamatos fejlesztése mellett is. A minőségügyi-, munkabiztonsági-, környezetvédelmi-, higi-
éniai, valamint az operatív célokat az éves üzleti tervben határozzuk meg, ezekről a munka-
társakat tájékoztatjuk, és rendszeresen összehasonlítást végzünk. 
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