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Politika jakosti, poslání a cíle: 

Faravelli s.r.o. spatřuje své poslání v poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek 

chemických surovin zákazníkům z mnoha odvětví průmyslu. Naší hlavní činností je distribuce 

průmyslových chemikálií, potravinářských ingrediencí a přípravků pro výrobu krmiv. 

Faravelli s.r.o. se snaží distribuovat chemické suroviny na základě zkušeností společností Giusto 

Faravelli S.P.A. v západní Evropě, a tím přispět k dosažení kvality poskytovaných služeb v České 

a Slovenské republice. 

Cílem Faravelli s.r.o. je stát se společností s významným podílem na trhu v prodeji a distribuci 

chemických surovin. Chceme být také chápáni našimi zákazníky jako seriózní společnost v oblasti 

služeb souvisejících s distribucí chemikálií, a to nejenom na poli logistiky, ale i v poskytování 

technického servisu orientovaného na různá odvětví průmyslu. Dosažení tohoto cíle spatřujeme v 

poskytování komplexních služeb zákazníkům, splnění jejich přání a dodržováním našich slibů. 

Pečlivým výběrem našich dodavatelů chceme dosáhnout dosažitelnost nejkvalitnějších 

chemických produktů pro naše zákazníky. Důležitým faktorem výběru je schopnost dodavatele 

poskytovat požadované technické informace a vyhovět našim požadavkům i požadavkům našich 

zákazníků v otázkách kvality zboží, balení a formy dodání, jako i požadavkům přídavných norem 

na bezpečnost řetězce dodávek surovin /FAMI QS/. 

Snahou Faravelli s.r.o. je používat k manipulaci a skladování chemických surovin nejmodernější 

techniku a poznatky k zajištění dodržování nejvyšší kvality produktů. Společnost Faravelli je 

připravena do této oblasti investovat v budoucnu značnou část  získaných finančních prostředků.. 

Tyto záměry je možno splnit pouze cílenou snahou o soustavné zlepšování ve veškerých dílčích 

oblastech činnosti společnosti, ke kterému se společnost Faravelli s.r.o. zavazuje. 

Veškeré cíle jakosti jsou vždy stanoveny na základě hodnocení předcházejícího období a jsou 

základním dokumentem pro hodnocení vývoje společnosti. /vždy v lednu pro daný rok/ Pro jejich 

dosažení se stanovuje plán systému managementu /vždy v lednu pro daný rok/ 

Vytvořením stabilních a perspektivních pracovních podmínek a neustálým výcvikem chceme 

motivovat naše zaměstnance k podávání nejvyšších výkonů a ztotožnění se s posláním společnosti 

Faravelli.  

Cílem společnosti Faravelli  s.r.o. je v dalších letech systém jakosti zdokonalovat v souladu 

s normami jakosti i požadavků našich zákazníků. Obchodní cíle a strategie rozvoje společnosti je 

stanovena v Plánech rozvoje společnosti, který je navrhován vedením společnosti a schvalován 

majitelem. 

 


