Η εταιρεία συμβούλων αξιολόγησης, μελέτης,
Διεύθυνση:
ανάπτυξης, υλοποίησης & υποστήριξης “Quality in
Τηλέφωνο Γραφείου:
Quality” ιδρύθηκε από ειδικούς επιστήμονες με
Κινητό:
E mail:
ευρεία γνώση και εμπειρία στον χώρο και με
Web Site:
αντικειμενικό στόχο να καλύψει και να αντιμετωπίσει
τις ανάγκες παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών
υπηρεσιών στον ιδιαίτερο αυτό χώρο των
Συστημάτων Ποιότητας.
Τα στελέχη και οι συνεργάτες της “Quality in
Quality” με συνεχή αποκλειστική παρουσία στον
χώρο αυτό από το 1999 και έχοντας εγκαταστήσει
πάνω από 260 Συστήματα Ποιότητας σε Ελλάδα και
Κύπρο, μπορούν να εγγυηθούν το καλλίτερο δυνατό
αποτέλεσμα για τους πελάτες μας.
Η “Quality in Quality” είναι μια από τις πιο
αξιόπιστες
και
δυναμικές
εταιρίες
παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χώρο αυτό των
Συστημάτων Ποιότητας.
Μοναδικά προσηλωμένη στο συγκεκριμένο χώρο, με ανεπτυγμένη τεχνογνωσία και ξεχωριστή
εμπειρία, η “Quality in Quality” διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα και αποδοτικότητα καθώς
και την άμεση αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση και μέσα
σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, εξέχουσα σημασία λαμβάνει η συνεργασία της “Quality in
Quality” με εταιρείες και οργανισμούς του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού, κορυφαίους
στο χώρο αυτό.
Ιδιαίτερη είναι η εμπειρία και η τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η “Quality in Quality” στον
ευρύτερο χώρο των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων & της Υγείας, αφού έχει στο ενεργητικό της
πάνω από 180 Συστήματα Ποιότητας στον ευαίσθητο και κρίσιμο αυτό χώρο.
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Παρουσίαση
Εταιρείας

Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας
ISO 9001














Για:
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ &
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ – ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Οι δραστηριότητες της «Quality in Quality»
Ανάπτυξη εξειδικευμένων Συστημάτων
περιλαμβάνουν:
Διαχείρισης

Ανάπτυξη Μελετών ISO 22000
o










ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Για:
CATERING
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

o
o
o

Τηλέφωνο Γραφείου:

22943 00504

Κινητό:

OHSAS 18001 «Υγεία & Ασφάλεια
στην Εργασία»

o

ΕΛΟΤ 1433 για παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης

Ανάπτυξη τεχνικών φακέλων
προϊόντων για απόκτηση CE mark
σύμφωνα με τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Η “Quality in Quality”, έχοντας την εμπειρία και την
τεχνογνωσία στον χώρο των Συστημάτων Ποιότητάς,
υποστηρίζει με μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα όλα
τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας τα οποία εγκαθιστά, με
στόχο την καλλίτερη κατανόηση, αποτελεσματικότητα και
λειτουργία των Συστημάτων αυτών από τα άτομα τα οποία τα
εφαρμόζουν.
Οργανώνει κύκλους εκπαιδεύσεων για στελέχη εταιρειών που
λειτουργούν στα πλαίσια Συστημάτων Ποιότητας ή θέλουν να
συμμετάσχουν σε αυτά.
Συνεργάζεται με αναγνωρισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών
εκπαίδευσης, για την οργάνωση και την παροχή στους πελάτες
της, εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
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Κ.Υ.Α. 1348/2004 για διακίνηση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Διεύθυνση:

Κ.Υ.Α. 130648/09 (93/42/EC)
για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Ανάπτυξη Μελετών ISO 14001
o
o
o
o

ISO 13485/2016 για παραγωγή

o
o
o
o
o
o
o
o

Επί παραγγελία ορθοπεδικών ειδών.
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
«in vitro» προϊόντων.
Προϊόντων νοσοκομειακού ιματισμού.
Ηλεκτρικών μηχανημάτων
Ηλεκτρονικών συσκευών
Προϊόντων χαρτιού
Βραδύκαυστων προϊόντων

Υποστήριξη Συστημάτων Ποιότητας
Η εταιρεία μας, υποστηρίζει και συντηρεί,
Συστήματα Ποιότητας τα οποία είναι ήδη
εγκατεστημένα, με στόχο την βελτίωση και
την Επαναπιστοποίηση των επιχειρήσεων
που τα εφαρμόζουν.

6944 841 833

E mail:

info@qualityinquality.gr

