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Η  "Kantines.com" ιδρύθηκε από έμπειρα  στελέχη του κλάδου των μηχανολογικών κατασκευών με
σκοπό  να  παρέχει  προϊόντα  και  υπηρεσίες  κατασκευής  τροχήλατων  αμαξωμάτων  &  ειδικών  κατασκευών
(κινητού και  μη εστιατορίου).  Η εταιρεία  δίνει  ιδιαίτερη βαρύτητα  στην  καθαυτού εργασία και  στο  τελικό
προϊόν.  Απαρτίζεται  από  ανθρώπους  με  διάθεση  να  προσφέρουν  και  που  αισθάνονται  το  κέρδος  ως
αποτέλεσμα  σκληρής  δουλειάς.  Η  εταιρεία  πιστεύει  στη  συλλογική  εργασία  αλλά  και  στον  καταμερισμό
ευθυνών και υποχρεώσεων.

Η "Kantines.com" αναλαμβάνει την υποχρέωση της οργάνωσης και διοίκησης μιας εταιρείας σύννομης,
με  ανθρώπινο  πρόσωπο  με  προσφορά  στο  ευρύτερο  κοινωνικό  σύνολο  και  στο  περιβάλλον.  Στόχοι  της
εταιρείας είναι η:

- Παροχή υπηρεσιών & κατασκευή προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών
(ποιοτικά και χρονικά) και καλύπτουν τις απαιτήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

- Παραγωγή  προϊόντων  και  παροχή  υπηρεσιών  που  κάνει  την  εταιρεία  να  ξεχωρίσει  από  τις
ανταγωνίστριες εταιρίες.

- Συνετή διαχείριση με σκοπό την εκμετάλλευση στο μέγιστο δυνατό των διαθέσιμων πόρων.
- Ευημερία των ιδιοκτητών και των εργαζομένων.
- Δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος που καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και προάγει

την δημιουργικότητα των εργαζομένων.
- Ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της στις διεθνείς αγορές.

Για την επίτευξη των στόχων της η "Kantines.com"
- Προσφέρει προϊόντα που ικανοποιούν το σύνολο των απαιτήσεων του πελάτη (ποιότητα, χρόνος,

τιμή, καινοτόμο σχεδιασμό και πρωτοποριακές λύσεις ).
- Έρχεται σε προσωπική επαφή με τους πελάτες,  παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και τους

ενημερώνει για την πορεία τους.
- Παρακολουθεί την αγορά (ανταγωνιστές, προμηθευτές) καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις ώστε

να είναι πάντα ανταγωνιστική.
- Μελετά και σχεδιάζει την ανάπτυξη της μέσα από οικονομικά ορθολογικά πρότυπα.
- Επιλέγει  με  αυστηρά κριτήρια  το  προσωπικό  και  συμβάλει  στη δημιουργία  καλού εργασιακού

κλίματος.
- Παρακολουθεί τη νομοθεσία και προσπαθεί να είναι σύννομη σε κάθε μορφή των δραστηριοτήτων

της.
- Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
- Θέτει  σε  ετήσια  βάση  στόχους  μετρήσιμους  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  εντοπίζει  τους  τομείς

βελτίωσης και τα περιθώρια κάλυψής τους.

Η εταιρεία έχει οργανωθεί και λειτουργεί ακολουθώντας ένα σύστημα διοίκησης ικανό να αντεπεξέλθει
στις  απαιτήσεις  του  εταιρικού  σκοπού.  Στα  πλαίσια  του  συστήματος  διοίκησης  η  εταιρεία  μελέτησε  και
εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.
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