
DOBRO JE V NAŠI NARAVI
Politika kakovosti in varnosti proizvodov
Naš navdih je zaveza odličnosti.

Skupina Pivka - Delamaris združuje najboljše iz rodovitne zemlje in plodov morja. Najboljše stvari nastajajo v ravnovesju: narave in 
človeka, zemlje in vode, skupnosti in posameznika, tradicije ter novih znanj. Veščin, ki se prenašajo iz roda v rod in novih tehnologij, ki kažejo 
pot naprej. Najboljše stvari so plod predanega dela. Iz najboljšega, kar nam daje narava ustvarjamo priročne, zdrave, edinstvene in inovativne 
živilske izdelke, ki prinašajo kulinarični užitek ter spodbujajo zdrave prehranjevalne navade.

Z DOVRŠENOSTJO IZDELKOV IN STORITEV ZA ZADOVOLJSTVO KUPCA
Z željo, da bi aktivnemu potrošniku zagotovili priročnost, zdravje in kulinarični užitek ob vsakodnevnem 
prihranku časa, ohranjamo tradicionalne slovenske okuse najboljših izdelkov in razvijamo inovativne kulinarične 
specialitete. Naš cilj je zadovoljstvo vsakega potrošnika in obogatitev ponudbe na vseh trgih, kjer 
smo prisotni. 

SMO STROKOVNJAKI - INOVATIVNI IN CILJNO NARAVNANI ŽE DESETLETJA
Ponosni na bogato izročilo že vse od leta 1879 in rastemo z veliko odgovornostjo. 
Imamo lasten razvoj in proizvodnjo edinstvenih izdelkov najvišje kakovosti, ki 
imajo visoko prehransko vrednost in vpliv na zdravje. Vzpodbujamo kulturo varne 
hrane. Odgovorni smo za oskrbo trga z varnimi in kakovostnimi proizvodi in 
spremljajočimi storitvami, ki so v zadovoljstvo vsakega potrošnika. Temelji  tega 
smo visoko usposobljeni in proaktivni strokovnjaki za posamezna področja, 
ki razumemo potrošnika in trende. Smo ciljno naravnani in odgovorni ter tesno 
sodelujemo s prvovrstnimi dobavitelji. Gradimo odlične blagovne znamke in 
zagotavljamo potrebno marketinško podporo.

Z NAJVIŠJIMI STANDARDI ŠIRIMO OBZORJA KAKOVOSTI 
Celovito obvladujemo celotno preskrbno verigo. Vsi naši poslovni procesi so 
usklajeni z zakonodajo. Poslujemo po najvišjih mednarodnih standardih (IFS, 
HACCP, Višja kakovost, Izbrana kakovost). Nenehno si prizadevamo za izboljšave, 
vlagamo v razvoj kakovosti in sodobno tehnologijo in obvladujemo tveganja. 
Doseganje ciljev stalno nadzorujemo in merimo ključne parametre.

DELUJEMO V SODELOVANJU Z NARAVO 
Zavzemamo se za kratke dobavne poti, zagotavljanje sledljivosti od izvora surovine do 
krožnika. Vlagamo v razvoj krožnega gospodarstva in razvoj trajnostnih procesov. 
Izboljšujemo pogoje za dobro počutje živali. Posebno pozornost namenjamo dvigu 
ekološke zavesti vseh deležnikov.

NAŠ CILJ JE ZADOVOLJSTVO VSEH DELEŽNIKOV
Zavzemamo se za transparentno komunikacijo in ažurno informiranje. V našo korporativno strukturo so 
vgrajeni etičnost poslovanja, upoštevanje politike raznolikosti ter korektno in dolgoročno sodelovanje med 
zaposlenimi, z rejci in poslovnimi partnerji, lastniki in ostalo skupnostjo. Gradimo varno in spodbudno delovno 
okolje. Sodelujemo pri spodbujanju družbene odgovornosti različnih deležnikov regije in države.
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