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VIZE PROJEKTU TURN 360°
Chceme se stát moderní, profesionální a dynamickou marketingovou skupinou stﬁední velikosti,
kterou klienti vyhledávají pro její kreativitu a schopnost poskytnout pﬁidanou hodnotu jejich
marketingov˘m aktivitám, a to nejen na âeském, ale i zahraniãním trhu.

MISE PROJEKTU TURN 360°
Na‰im klientÛm pﬁiná‰íme profesionální marketingov˘ servis s unikátní pﬁidanou hodnotou,
která vzniká synergií subjektÛ v projektu Turn 360°.

POLITIKA JAKOSTI PROJEKTU TURN 360°
Strategick˘m nástrojem pro zabezpeãení ‰piãkov˘ch sluÏeb je vybudování a dal‰í zlep‰ování
systému managementu jakosti v souladu s mezinárodními normami souboru âSN EN ISO 9001:2000.
Pro naplnûní mise a vize ctí management Projektu TURN 360° tuto politiku jakosti:
➔ V oblasti zamûﬁení na klienta – Garantujeme aplikaci procesního ﬁízení na v‰ech úrovních
zakázky, které zahrnuje plánování, realizaci, reporting a controling tak, aby zakázka mohla
b˘t splnûna co nejefektivnûji a s co nejvy‰‰í pﬁidanou hodnotou pro klienta.
➔ V oblasti vedení zamûstnancÛ – Vytváﬁíme prostﬁedí a podmínky pro to, aby v‰ichni zamûstnanci
byli motivování a podporováni k plnûní stanoven˘ch cílÛ spoleãnosti podle jejich schopností
a pravomocí.
➔ V oblasti zapojení zamûstnancÛ – Vûnujeme zásadní pozornost soustavnému rozvoji
odborné zpÛsobilosti na‰ich zamûstnancÛ tak, aby jejich schopnosti a profesní rÛst byly
tvoﬁivû vyuÏívány k prospûchu spoleãnosti pﬁi souãasném uspokojování jejich potﬁeb
a oãekávání.
➔ V oblasti rozhodování – Anal˘za v˘stupÛ z mûﬁení a monitorování je vyuÏívána pro rozhodovací
procesy na v‰ech úrovních ﬁízení spoleãnosti.
➔ V oblasti budování vzájemnû v˘hodn˘ch vztahÛ – Ve vztazích ke klíãov˘m zákazníkÛm, dodavatelÛm
a ostatním partnerÛm posilujeme princip partnerství tak, aby tyto vztahy byly zaloÏeny
na vzájemné dÛvûﬁe a oboustranné v˘hodnosti.
Vedení spoleãnosti se proto zavazuje, Ïe:
➔ Bude vytváﬁet nutné zdroje a dal‰í podmínky pro prosazování a uplatÀování v˘‰e uveden˘ch
strategick˘ch zásad do praxe na v‰ech úrovních ﬁízení
➔ Bude pﬁíkladem pﬁi naplÀování tûchto zásad
➔ Stejn˘ pﬁístup bude vyÏadovat od v‰ech dal‰ích úrovní ﬁízení
Od sv˘ch zamûstnancÛ pak vedení spoleãnosti oãekává:
➔ Aktivní úãast pﬁi naplÀování mise, vize, politiky jakosti a na nû navazujících cílÛ
➔ Iniciativu pﬁi realizaci procesÛ neustálého zlep‰ování
➔ Aktivní úãast na v‰ech vhodn˘ch formách rozvoje odborné zpÛsobilosti, vãetnû tréninku
➔ DodrÏování v‰ech vnitropodnikov˘ch procesÛ v rámci projektu TURN 360°, bezpeãnostních
a poÏárních - pﬁedpisÛ, jakoÏ i udrÏování poﬁádku a ãistoty na pracovi‰tích
Tato politika jakosti Projektu TURN 360° je doplnûna vyhlá‰ením cílÛ jakosti.
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