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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

Η εταιρεία Stand Art είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες, άρτιες επικαιρο¬ποιη¬μένες και καινοτομικές 
υπηρεσίες, που να εξασφαλίζουν την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των 
πελατών της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε με προμηθευτές με 
τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές αξίες και αρχές στον επιχειρηματικό τομέα.
Η διαλογή των προμηθευτών μας βασίζεται σε σχέση ποιότητας και τιμής, συνέπειας, εχεμύθειας και 
υποστήριξης καθώς και στις προδιαγραφές που έχει για μια μακροχρόνια συνεργασία εμπιστοσύνης. 
Γι’ αυτό και επιλέγουμε τους προμηθευτές μας με γνώμονα τα κάτωθι:
• Να παρέχουν υλικά, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις μας
• Να έχουν ανταγωνιστική τιμή στην αγορά εργασίας
• Να τηρούν τις προγραμματισμένες πληρωμές και παραδόσεις όπως έχουν συμφωνηθεί σε
επικοινωνία με την εταιρεία μας
• Να είναι καινοτόμοι στον επιχειρηματικό τους κλάδο και να αναζητούν τρόπους βελτίωσης  της
επιχείρησής τους.
• Να σέβονται και να εφαρμόζουν τους νόμους ανθρωπίνων δικαιωμάτων , υγείας & ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα παραπάνω κριτήρια συμβάλλουν στην ταχεία ανταπόκριση παροχής υπηρεσιών, ειλικρίνειας, 
σαφήνειας και αξιοπιστίας στην επικοινωνία και την συνεργασία με τους πελάτες μας.
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SUPPLIER POLICY  

Stand Art Design S.A. provides reliable, up to date and innova�ve services to meet our customers’ require-
ments and expecta�ons. To achieve this, we choose to collaborate with suppliers with whom we share 
common values and principles in the business sector. 
The supplier selec�on is based on the quality and price correla�on, consistency, confiden�ality and support 
in order to create long term partnerships. 

The supplier selec�on is based on the following requirements:
• Provide high quality materials, products and services that meet our requirements and expecta�ons
• Have compe��ve pricing in the labor market
• Meet agreed deadlines, payments and deliveries as scheduled in contact with our company.
• Be innova�ve and look for ways to improve their business
• Respect and enforce human rights, health & safety and environmental laws

All the above-men�oned criteria contribute to the rapid response of service, honesty, clarity and reliability 
in communica�on and coopera�on with our customers.

  
Issue: 1st Date: 02.01.2019 Page: 1 to 1

  

Managing director
Dimitrios Liverios


