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ПОЛИТИКА
С настоящия документ Ръководството на АМПЕРЕЛ ООД официално декларира поетите
ангажименти по предоставяне на качествени и безопасни продукти чрез прилагането на международно
признатия стандарт ISO 9001:2015.
Ние вярваме в силата на предприемачеството, професионализма, ангажираността на работещите
и взаимовръзките на пазара. Стремежите ни за развитие са тясно свързани с покриването на
добър пазарен дял на територията на страната, използвайки основната продуктова гама, която
предлагаме.
В тази връзка политиката ни e свързана с:
Ясно регламентиране на задълженията, отговорностите и пълномощията на всички звена.
Непрекъснато следене на законовите изисквания към търговията с хранителни, нехранителни и
козметични продукти и осигуряване на ресурси за изпълнението им.
 Непрекъснато следене на дейността и идентифициране на всички възможни опасности, които
представляват риск за здравето на потребителя.
 Определяне на ключовите външни и вътрешни обстоятелства, влияещи върху нашата дейност,
както и рисковете и възможностите и извършване на контрол и управление на тези фактори, рискове и
възможности, с цел осигуряване на дългосрочна стабилност на компанията.
 Стремеж към удовлетворяване на потребностите и очакванията на всички заинтересовани страни.
 Осигуряване на обучение на служителите, което да отговаря на техните задължения, отговорности
и правомощия.
 Стриктно следене на работата на доставчиците и на продуктите, които те предлагат.



Нашите ценности са насочени към:
 Създаване на ефективни партньорски взаимоотношения, основани на взаимно доверие и
коректност с цел постигане на ясно определените цели и все по-високи резултати;
 Предлагане на висококачествени продукти и услуги, за да удовлетворим нарастващите
изисквания на нашите партньори и клиенти;
 Създаване на обединен екип, който познава добре пазара и потребителското поведение и
реагира гъвкаво при промяна в средата;
 Поддържане на ясна визия за посоката, в която ще се развиваме, като я реализираме чрез
поставяне на ясни и последователни цели пред компанията и пред екипа;
 Притежаване на собствен почерк на работа, съобразен със спецификата на пазара и условията
в страната;
 Поддържане на позитивно влияние чрез марките, чрез търговските ни операции и
взаимоотношения, чрез отношението ни към нашите партньори, клиенти и служители;
 Създаване и споделяне на благосъстояние като инвестираме в местната икономика и
развиваме уменията на хората – едновременно и в нашата организация, и в общността около нас.

Ръководство осигурява, че политиката по качество и по безопасност на продуктите, обект на
дистрибуцията на фирмата, съответства на законовите изисквания и на изискванията на клиентите и е
разгласена, въведена и се поддържа.
Декларирам личното си участие в разработването на тази Политика и се ангажирам с конкретни
действия по планирането и изпълнението й.
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