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МаксКарт ООД е водещ производител на пластмасови карти на българския пазар, като 
предлага единствена по рода си в България технология за пълноцветен офсетов печат.  

Осъзнавайки своята отговорност пред клиентите за осигуряване продукт, съответстващ 
на изискванията им, Организацията залага на: 

• Използване на най-съвременни машини и технологии на всеки етап от 
производството за постигане на високо качество на продуктите; 

• Поддържане на добри комуникации с клиентите за идентифициране и постигане 
на специфичните изисквания на всеки клиент към продукта; 

• Оптимизиране на бизнес процесите с цел намаляване на несъответстващите на 
изискванията продукти и тяхното последващо управление; 

• Квалифициран персонал и подходящо управление на всички етапи на 
производството за осигуряване на ефективна и безопасна експлоатация на 
машините; 

• Подходящи инвестиции, планирани и изпълнявани в съответствие с целите на 
Организацията. 

Организацията е изградила Системата за управление на качеството, която отговаря на 
изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2001 ”Системи за управление на 
качеството: изисквания”  

Глобалната цел на Организацията е: ”Задоволяване на изискванията на клиентите 
чрез качествени продукти, които опазват бизнес интересите на клиента, съобразени са с 
изискванията на закона, приложимите български и международни стандарти”. 

Ръководството декларира своята решимост да следва Глобалната цел на 
Организацията и своята ангажираност да поддържа и усъвършенства системата за 
управление на качеството, като осигурява необходимите ресурси и всестранно 
подкрепя и насърчава предложенията за подобряването й.  
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Програма ФАР 2004– Проект BG 2004/016-711.11.04 

“Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия” 
"Консултантска грантова схема" 

PHARE 2004 Programme – Project BG 2004/016-711.11.04 

“Support for Increasing the Competitiveness of Bulgarian Enterprises” / Consultancy Grant 
Scheme 

The project is implemented with financial support of the European Uni on and Republic of 
Bulgaria 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република 
България 

 


