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ხარისხის მართვისა და კვების უსაფრთხოების პოლიტიკა 

შპს ,, ბადაგი’’ 

 

ჩვენი მისია მომხმარებლების ნდობაზეა აგებული, რასაც მრავალწლიანი გამოცდილებით, 

პროდუქციის საუკეთესო ხარისხით, მუდმივი განვითარებით და ეფექტური მართვის შემუშავებით 

ვაღწევთ. 

 შპს ,,ბადაგში’’ ჩვენ ვხელმძღვანელობთ და ვიცავთ როგორც სახელმწიფო საკანონმდებლო, ასევე  

საერთაშორისო სტანდარტებს. კომპანიას  კომპეტენტური, პროფესიონალი კადრებით ვაკომპლექტებთ 

და ვზრუნავთ მათი კვალიფიკაციისა და ცოდნის ამაღლებაზე. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი 

ფაქტორი, რაც ქმნის ჩვენს პროდუქტს მაღალხარისხიანს, უსაფრთხოს და შესაბამისად მოთხოვნადს. 

 

კომპანიის ხელმძღვანელობა უზრუნველყოფს: 

 

• გამოშვებული პროდუქციის უსაფრთხოება და ხარისხი ყოველთვის იყოს პირველ ადგილზე; 

• პროცესის ეფექტური მართვის სისტემის შექმნასა და შენარჩუნებას; 

• მუდმივ გაუმჯობესებას; 

• ლიდერობის გამოვლენას, კომპანიის მიზნებისადმი ერთგულებას, კომპანიის ეთიკური, 

ფასეულობების და კულტურის შენარჩუნებას. 

 

პროდუქციის ხარისხის და უსაფრთხოების სფეროში: 

 

• საერთაშორისოდ აღიარებული ხარისხისა და უსაფრთხოების სისტემების ISO 9001, ISO 22000 

გამოყენებას წარმოების ყველა ეტაპზე. ასევე, მათი ეფექტურობისა და შედეგიანობის მუდმივ 

შენარჩუნებას. 

• პროდუქციის წარმოებას მომხმარებლების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 

 

პერსონალის სფეროში: 

• პროფესიონალური საქმიანობის საკითხებთან დაკავშირებით,  პერსონალის უწყვეტ 

განვითარებას; 

• თანამშრომლების მოტივაციას, გაითავისონ პასუხისმგებლობა პროდუქციის ხარისხსა და კვების 

უსაფრთხოებაზე; 

 

ინფორმაციის გაცვლის სფეროში: 

• პროდუქციის ხარისხისა და კვების უსაფრთხოების შესახებ მომხმარებლისთვის საჭირო 

ინფორმაციის მიწოდებას არსებული რესურსების საშუალებით. ვებ-გვერდის ან/და სოციალური 

ქსელების მეშვეობით; 

 

მომხმარებელთან მუშაობაში: 
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• პოზიტიურ დამოკიდებულებას. მომხმარებელთა მოთხოვნილებების და მოლოდინების 

დასაკმაყოფილებლად საჭირო ზომების მიღებას.  

•  მჭიდრო კომუნიკაციით უკუკავშირის გაანალიზებას. 

 

მომწოდებელთან მუშაობაში: 

• ნედლეულის, დამხმარე და შესაფუთი მასალების შესყიდვაზე მხოლოდ შემოწმებულ და 

დამტკიცებულ მომწოდებლებთან თანამშრომლობას; 

 

 სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში: 

• უმაღლესი ეთიკური სტანდარტების შესაბამის ქმედებებს და საწარმოო კულტურის 

ჩამოყალიბებას, შრომის კოდექსისა და დასაქმებულთა უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვას; 

• ორგანიზაციის ფარგლებში კორუფციისა და მექრთამეობის მიმართ მიუღებელ 

დამოკიდებულებას; 

 

ხარისხისა და სურსათის უვნებლობის სფეროში პოლიტიკის გაანალიზება, განახლება და გამოყენება 

ხდება შპს „ბადაგის“ ხელმძღვანელობის მიერ, როგორც ხარისხისა და უსაფრთხოების მართვის 

სისტემის გაუმჯობესების საშუალება. 

      თითოეული თანამშრომელი ხელს უწყობს კომპანიის საქმიანობის, პროდუქტებისა და სერვისების 

ხარისხის უზრუნველყოფას,  კომპანიის სტაბილურობისა და განვითარებისთვის! 
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Quality Management and Food Safety Policy 

BADAGI LLC. 

 

Our mission is built on the trust of customers, which we achieve with many years of experience, the best quality of 

products, continuous development and efficient management.  

At "Badagi" LLC, we are guided by and follow both state legislative and international standards. We complete the 

company with competent, professional staff and we take care of raising their qualifications and knowledge. This 

is one of the main factors that makes our product high-quality, safe and therefore in demand. 

 

The management of the company provides:  

 

• safety and quality of released products should always be in the first place;  

• creation and maintenance of an effective process management system;  

• constant improvement; 

• Demonstrate leadership, commitment to company goals, maintaining company ethics, values, and culture.  

 

Quality and safety of products:  

 

• Use of internationally recognized quality and safety systems ISO 9001, ISO 22000 at all stages of 

production. Also, to maintain their efficiency and effectiveness; 

• Production of products to meet customer requirements; 

 

Regarding our team: 

 

• In relation to the issues of professional activity, continuous development of staff;  

• motivating employees to assume responsibility for product quality and food safety; 

 

Exchange of information: 

 

• Provide necessary information to consumers about product quality and food safety through existing 

resources. through the website and/or social networks; 

 

Working with the customer: 

 

• A positive attitude. Satisfying the needs and expectations of customers. 

• Analyzing feedback through close communication. 

 

Working with the supplier:  
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• To cooperate only with verified and approved suppliers on the purchase of raw materials, auxiliary and 

packaging materials; 

 

Social responsibility: 

 

• actions corresponding to the highest ethical standards and the formation of a production culture, 

compliance with the labor code and employee safety requirements; 

• unacceptable attitude to corruption and graft within the organization; 

 

Quality and food safety policies are analyzed, updated and applied by the management of "Badagi" LLC as a means 

of improving the quality and safety management system. 

Each employee contributes to ensuring the quality of the company's activities, products and services, for the 

stability and development of the company! 

 

 

 

 


