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En ekologisk hållbar utveckling
Det övergripande målet för P&P Choklad Imports miljöarbete är en ekologiskt hållbar
utveckling. Vi ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som på ett målmedvetet sätt minskar
negativ miljöpåverkan, och för att stödja och driva på en utveckling i rätt riktning. Vi ska följa
gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav som vi berörs av, samt agera med samhällets
och kundernas krav och förväntningar i centrum.
Baserat på ovanstående ska vår verksamhet med anknytning till denna policy kännetecknas av
följande grundläggande principer:








Bedriva vår verksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv
Ha ett nära samspel med leverantörer, kunder och övriga intressenter i miljöfrågor
Sträva efter att minska och förebygga föroreningar i all verksamhet
Bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar
Ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet
Ta till vara på, och återvinna, förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp,
genom anslutning till REPA
I all verksamhet självklart efterleva gällande lagar och förordningar

Nuvarande miljöpolicy gäller från 1:a januari 2009. P&P Choklad Imports Miljöpolicy utgör grunden
för P&P Choklad Imports miljömål samt inriktning för miljöarbetet.

Kvalitetspolicy
Kundorienterat, effektivt och med rätt kvalitet
Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter, effektivisera logistik och anpassa sortiment
efter våra kunders behov, skall P&P Choklad Import bibehålla och förstärka förtroendet hos
kundkretsen. För oss är högsta kvalitet ett ledord och bolagets viktigaste konkurrensmedel.
Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:





Långsiktiga relationer
Att alltid förknippas med kompetens, engagemang, ansvarskänsla och hög kvalitet
Vi ska arbeta på ett systematiskt och processorienterat sätt med sikte på förnyelse och
ständiga förbättringar
Ställa höga kvalitetskrav på leverantörer och samarbetspartners, och endast välja de som ur
totalsynpunkt håller en hög kvalitetsnivå med god lönsamhet, uppfyller våra uttalade
kvalitetskrav och erbjuder bra produkter och logistik

Nuvarande kvalitetspolicy gäller från 1:a januari 2010. P&P Choklad Imports Kvalitetspolicy utgör
grunden för P&P Choklad Imports mål samt inriktning för kvalitetsarbetet.
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