Πολιτική Ποιότητας
Η Εταιρεία «DOCA » παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν στον :
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑΣ
( ΤΣΑΝΤΕΣ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΡΟΥΧΑ KAI ΑΞΕΣΟΥΑΡ )
εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που καλύπτει όλα τα προϊόντα
από το σχεδιασμό και την παραγωγή έως την παράδοση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς
προτύπου ISO 9001:2008, λαμβάνοντας υπόψη τις Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Νομικές απαιτήσεις
και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της.
Η εφαρμογή του Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας
που δίδει η εταιρεία DOCA στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικό τρόπο
λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και εξασφαλίζει μια σταθερά υψηλή
ποιότητα όλων των προϊόντων που φέρουν το σήμα DOCA.
Η φιλοσοφία της εταιρείας, η οποία έχει ως στόχο την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, υπόκειται
στη δέσμευσή της να προσφέρει στους πελάτες της μια σειρά από υψηλής ποιότητας προϊόντα τα οποία
βρίσκονται στην τάση της μόδας, έχουν σωστή σχέση ποιότητας και τιμής, και είναι ακίνδυνα για τον
άνθρωπο.
Η πολιτική ποιότητας έχει ως αποστολή την υποστήριξη και προώθηση της εταιρείας, κατά τρόπο
διαρκή και αποτελεσματικό, στην συνεχή προσπάθεια για να αναβαθμίσει την ποιότητα των προϊόντων.
Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η εταιρεία
Δεσμεύεται να:
 Σχεδιάζει να παράγει και να προσφέρει στους πελάτες της όμορφα αξεσουάρ μόδας από τις καλύτερες
πρώτες ύλες.
 Προσφέρει στους καταναλωτές μόνο τα προϊόντα που είναι γνωστό ότι είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο,
εφαρμόζοντας μεθόδους και διαδικασίες που είναι σύμφωνες με τις Ισχύουσες διατάξεις.
 Παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, από το
σχεδιασμό και την παραγωγή έως την παράδοση προκειμένου να εξασφαλιστεί σταθερά υψηλή
ποιότητα σε όλες τις ομάδες προϊόντων της .
 Είναι πάντα σε αναζήτηση των πιο αξιόπιστων ποιοτικών και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής.
 Συνεργάζεται με ειδικευμένους προμηθευτές και να ελέγχει ότι όλες οι πρώτες ύλες πληρούν τις
Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Νομικές απαιτήσεις για την μη ύπαρξη αλλεργιογόνων και
καρκινογόνων ουσιών.
 Θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη,
 Γνωστοποιεί την Πολιτική Ποιότητας
 Θέτει ποιοτικούς στόχους και ελέγχει για την επίτευξή τους.
 Προσπαθεί για την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και
επανεξετάζει την καταλληλότητα του.
 Εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την Διαχείριση της Ποιότητας.
Η εταιρεία δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η
Πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους
εργαζομένους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.
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