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Për të siguruar progresin e vazhdueshëm në sistemin menaxhimit të cilësisë ne i japim rendësi 

maksimale strukturimit të të gjitha proceseve nëpërmjet angazhimit maksimal të personelit.  

 

Objektivat e mëposhtme janë përdorur si udhëzues për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit të 

Menaxhimit të Cilësisë :  

 

  Të menaxhojë veprimtaritë dhe burimet e lidhura me to, si një proces; 

 Të identifikojë, kuptoj dhe menaxhoj proceset e ndërlidhura me to, si një sistem;  

 Të jete prioritet siguria e punonjësve tanë ne pune, për tu ndjekur nga zhvillime  pozitive 

në sektor gjatë kërkimit tonë të cilësisë, dhe për të përmbushur kërkesat e pashprehura te 

klientëve tanë nëpërmjet "minimizimit te kostos dhe shërbime cilësore",  

 Për të përdorur Sistemin e Cilësisë si një bazë për përmirësim të vazhdueshëm të 

organizimit të kompanisë dhe çështjet operacionale;  

 Për të ruajtur reputacionin e mirë të kompanisë, duke ofruar prodhime dhe shërbime të 

cilësisë së lartë, duke pasqyruar kërkesat e standardeve përkatëse si dhe të legjislacionit 

ekzistues;  

 Për të kuptuar nevojat dhe pritjet e mundshme të klientit tonë dhe për t'iu përgjigjur atyre 

sa më shpejt që të jetë e mundur.  

 Për të përmirësuar cilësinë dhe për të zvogëluar kostot e prodhimeve dhe shërbimeve 

nëpërmjet projektimit, teknologjisë së përparuar dhe të zhvillimit;  

 Për të ruajtur një kënaqësi të vazhdueshme të konsumatorëve pa cënuar cilësinë, duke 

rritur kënaqësinë e klientëve të kompanisë nga komunikimi efektiv dhe duke reaguar në 

kërkesat dhe ankesat e tyre.  

 Per te zbatuar kriteret e Standartit  EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 per te lancuar ne treg 

Produkte te salduara ne menyren dhe cilesine me te larte, konform standarteve Europiane. 

  Per te zbatuar kriteret e Direktives  2014/31/EU per te lancuar ne treg  Produkte te 

cilesise me te larte dhe konform standarteve Europiane. 

 

Askush në botë nuk mund të ofroj një prodhim ose shërbim më të lirë, pa ulur cilësinë. 

Kompania jone do te bazohet vetëm te cilësia me çmime te arsyeshme.   
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