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Az 1994-ben alapított G&P világszinten 
vezető minőségirányítási szolgáltatásokat 
nyújt a feldolgozóipar számára, elsősorban 
az autóipar, az űrhajózás és az off-autópálya 
területén.

“A mai napig a G&P sikeresen ellenőrzött 
több mint 1 milliárd alkatrészt. A tevékenység 
középpontjában 
független ellenőrzése, javítása, 
mérnöki és műszaki szolgáltatások.”
 
A G&P: 
• Több mint 15 000 ügyfelet támogatott  
 világszerte. 
• Több mint 120.000 projektet hajtott végre,  
 amelyek több mint 20%-a mérnöki/  
 műszaki szolgáltatásokból állt. 
• Lehetővé tette a végtermék gyors   
 kiadását, több százmilliós WIP   
 felszabadítását. 
• Több mint 200 millió hibás vagy nem   
 megfelelő alkatrészt állított le és több mint  
 150 millió alkatrészt dolgozott át.

A G&P-t külsőleg is elismerik kiváló 
ügyfélszolgálatáért, iparági tapasztalatáért 
és professzionalizmusáért, miközben 
erős, hosszú távú ügyfélkapcsolatokkal 
rendelkezik

Ma a G&P egy valóban globális vállalat, 
amely világszerte több mint 100 
gyártóüzemben működik, miközben 
támogatja az OEM-gyártókat és az ellátási 
láncot a termék teljes életciklusa során.

A G&P fő fókuszterületei segítenek a 
vállalatoknak a hatékonyság növelésében, a 
jó hírnév védelmében, valamint a költségek 
és a hulladék csökkentésében azáltal, hogy 
mindig a megfelelő alkatrészeket gyártják, 
első alkalommal, minden alkalommal.

A G&P a Lloyds Register Quality Assurance 
Ltd. által akkreditált ISO 9001 és 14001 
szabvány szerint működik, ami minden 
tevékenységét alátámasztja.

Nemzetközi csapat több mint 
1000 alkalmazottal 11 országban: 

- Ausztria 
- Belgium 
- Kína 
- Csehország 
- Franciaország 
- Németország 
- Magyarország 
- Szlovákia 
- Spanyolország 
- EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
- USA 

További országok fejlesztés alatt

“Kiváló vezetés és szervezés a      
projekt során” 

Szállító”

A minőség, a hatékonyság és a jövedelmezőség 



A G&P minőségirányítási szolgáltatásokat nyújt 
a gyártóknak és a többszintű beszállítóknak 
az üzemeikben, valamint az üzemekben, a be- 
és kilépési kikötőkben, valamint a logisztikai 
központokban.

A mobilitás új formáinak fejlődésével 
párhuzamosan a G&P folyamatosan törekszik és 
befektet a minőségi gyakorlatok és készségek 
adaptálására, korszerűsítésére és fejlesztésére.

A G&P készségeire egyre nagyobb igény 
mutatkozik a szomszédos iparágak részéről 
is, és egyre inkább átkerülnek a szomszédos 
iparágakba.

A G&P által támogatott iparágak: 

- Autóipar 
- Repülőgépipar 
-  Nehézgépipar
- Védelem 
- Vasút 
- Tengerészet 
- Háztartási áruk

A G&P a legjobb választást kínálja a 
minőségirányítási szolgáltatások terén ezeknek 
az ágazatoknak.

A G&P valamennyi ügyfele világszerte a 
legmagasabb szintű kiszolgálást biztosító 
robusztus folyamatok és munkamódszerek 
előnyeit is élvezheti.

A növekedés és a diverzifikáció más ágazatokba 
is lehetséges, mivel a G&P által nyújtott 
szolgáltatások közül sok, például a beszállítói 
menedzsment és a minőségellenőrzés, 
az ellenőrzés és az utómunka, a végső 
termékátvétel, a mérési és szkennelési 
szolgáltatások más iparágakra is átvihetők.

Ágazati specializmus



A G&P büszke arra, hogy a minőségirányítási 
szolgáltatások teljes spektrumát kínálja a 
gyártóipar számára, külön-külön vagy egy 
csomag részeként, mindezt az emberek, a 
szolgáltatás, a minőség, a szakértelem és a 
technológia által alátámasztva.

Ezeket a szolgáltatásokat a nagy értékű 
feldolgozóipari vállalkozások igényei 
alapján fejlesztették ki, biztosítva a 
gyártók rendszereibe és folyamataiba való 
zökkenőmentes integrációt.

Mérnöki szolgáltatások: 
• Minőségi auditok és fejlesztések 
• Indítási felkészültség 
• Beszállítói menedzsment 
• Minőségügyi mérnöki támogatás és 
       rezidens mérnökök

Alkatrész-szolgáltatások: 
• Ellenőrzés és elszigetelés 
• Újrafeldolgozás 
• Tűzfalak 
• Visszabontási szolgáltatások

Végtermék-szolgáltatások: 
• Járműtechnikusok 
• Retrofit/WIP-csökkentés 
• Batch & Hold 
• Végső termékátvétel

Technológiai szolgáltatások: 
• QTrak 
• CMM/érintésmérés 
• Lézeres/érintésmentes mérés 
• CT képalkotás

• Vezetői elhelyezés
• Fehérgalléros
• Kékgalléros
• Toborzási folyamatok kiszervezése

A G&P kifejlesztette a Quality Excellence 
Model-t is, egy díjnyertes rendszert, amely 
támogatja az OEM-ek és beszállítók 
minőségügyi problémáinak kezelését, és 
a termék életciklusának minden szakaszát 
támogatja a minőség, a hatékonyság és a 
költségek javítása érdekében.

A minőségi kiválósági modell célja, hogy 
megszüntessük a zavarokat az ügyfél 
létesítményében, és a problémákat felfelé 
tereljük az ellátási láncban, valamint 
felszámoljuk a kiváltó okot, ami végső soron 
megvédi az ügyfelek minőségét és hírnevét.

“Jó szolgáltatási szint, gyors válaszok 
és segítőkész szakmaiság” 

Szállító”

Az Ön szolgálatában

Toborzás 



A QTrak a G&P egyedülálló felhőalapú és 
teljesen papírmentes minőségirányítási 
informatikai rendszere, amely a nap 24 
órájában elérhető.

Élvonalbeli projektmenedzsment eszközként 
valós idejű adatokat szolgáltat, lehetővé 
téve a gyors és megalapozott döntések 
meghozatalát.

Lehetővé teszi az eredeti gyártók és 
beszállítók számára, hogy azonnal 
hozzáférjenek rengeteg élő információhoz, 
beleértve az ellenőrzési jelentéseket, a 
beszállítói elemzéseket és a pénzügyi 
jelentéseket.

A széles körű elemzés és jelentéskészítés 
támogatja az ügyfeleket abban, hogy 
tényszerű adatokon alapuló kritikus üzleti 
döntéseket hozzanak.

Az eredmény az, hogy a G&P ügyfelei 
világszerte javítják a gyártási szabványokat, 
és kiküszöbölik a potenciálisan költséges 
üzemzavarokat a forrásnál.

QTrak egy pillantásra:

• Tablet/Smartphone alapú 

• Nyomon követi a ledolgozott órákat/
beosztott embereket 

• A projekt eredményeinek nyomon 
követése és frissítése valós időben 

• Lehetővé teszi az ügyfelek számára a 
jelentésekhez és a költségekhez való 
hozzáférést 

• Megszakítási pontok és PO-használat 

• A csapat készségeinek és 
tapasztalatának nyilvántartása 

• Szkennelési/fényképezési képesség 

• Teljesen papírmentes rendszer 

• Elektronikus projekt-jóváhagyási 
folyamat 

• Személyre szabott interaktív műszerfal 

• Testvérüzem-értesítés

Az eredmény az, hogy a G&P erős műszaki 
képességei és megbízható irányítási 
rendszerei lehetővé teszik a legjobb 
szolgáltatási szintek elérését.

“A G&P csapatának támogatása nélkül ez a 
projekt sokkal nehezebb lett volna.”

 Szállító”

“A G&P csapat megértette a kihívást, 
és megfelelően tudták irányítani a 

támogatást “
Szállító”

QTrak és minőségügyi kiválósági modell



A G&P középpontjában az emberek állnak, 
és a csoport mindent megtesz azért, hogy 
munkatársait egész pályafutásuk során 
fejlessze és támogassa.

Mint ilyen, a G & Ps csapatok páratlan 
termék- és ipari ismeretekkel és szolgáltatás-
orientált fókusszal rendelkeznek.

Sokoldalúan képzettek, többnyelvűek, 
ügyfélközpontúak, rugalmasak és «meg 
tudom csinálni» hozzáállással rendelkeznek, 
emellett nagy tudású, gyakorlatias 
szakemberek.

A G&P házon belüli toborzása képes arra 
is, hogy mind a G&P, mind az ügyfelei 
számára megfelelően illeszkedő személyeket 
találjon, biztosítva ezzel az ügyfélkiszolgálás 

A G&P bizonyítottan javítja ügyfelei 
minőségét, hatékonyságát és 
jövedelmezőségét.

Ugyanilyen fontos, hogy a G&P teljes 
mértékben elismeri a titoktartás 
fontosságát az ügyfelek számára, és 
szigorú intézkedéseket alkalmaz annak 
biztosítására, hogy ez továbbra is 
fennmaradjon.

Elkötelezettség a 
minőség iránt

A gyakorlati részvétel 
révén a G&P képes 
mélyrehatóan megérteni 
ügyfelei egyedi igényeit 
és követelményeit, így 
minden egyes alkalommal 
professzionális szintű 
szolgáltatást biztosít.

“Igazán lenyűgözött a G&P 
csapata”
OEM”

“Jó kiszolgálás, nagyon 
lelkiismeretes és előzékeny””

 OEM”

Ez egy emberi üzlet



A G&P számos nagy presztízsű díjat 
és elismerést kapott, amelyek nemcsak 
ágazati szakértelmét és az ügyfelekre 
gyakorolt pozitív hatását tükrözik, hanem 
a G&P saját beruházási szintjét és a 
szélesebb közösségben való egyre nagyobb 
megbecsülését is.

Ezek közül a legfontosabb, hogy elnyerte 
a Queen’s Award for Enterprise: Innovation 
díjat, az Egyesült Királyság legmagasabb 
üzleti elismerését.

Az erős üzleti teljesítményt az Automotive 
Global Awards és a Manufacturer MX Awards 
díjkiosztón való jelöléssel is elismerték, 
emellett négy egymást követő évben bekerült 
a London Stock Exchange befolyásos “1000 
vállalat, amely inspirálja Nagy-Britanniát” 
című jelentésébe, valamint a Sunday Times 
HSBC International Track 200-as listájára, 
amely a leggyorsabban növekvő nemzetközi 
értékesítéssel rendelkező brit középvállalatok 
közé sorolja.

A G&P-t korábban az Egyesült Királyság 
egyik leggyorsabban növekvő (The Hot 
100 Report), magántulajdonban lévő 
vállalkozásaként is jegyezték.

A G&P számára a minőségi szabványok 
alapvető fontosságúak, így a csoport az 
ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szerint 
akkreditált, biztosítva, hogy minden projekt 
biztonságos, tapasztalt kezekben legyen.

A G&P folyamatos újrabefektetésekkel 
biztosítja, hogy ügyfelei a legújabb ipari 
és technológiai fejlesztések előnyeit 
élvezhessék.

Szakértelmünk



Miért alkalmazza a G&P-t?

“Az egész csapat kiváló volt, 
újra együtt dolgoznék velük”” 

Szállító”

• “G&P emberek
Nagy tudású, gyakorlatias szakemberek, 
akik erősen ügyfélszolgálati szemlélettel 
és “meg tudom csinálni” hozzáállással 
rendelkeznek.”

• “Toborzás 
Házon belüli toborzási vállalat, amely 
a G&P és ügyfelei számára egyaránt 
megfelelően illeszkedő személyeket 
keres.”

• “Bizonyított eredmények 
A G&P bizonyítottan javítja ügyfelei 
minőségét, hatékonyságát és 
jövedelmezőségét.”

• “Együtt dolgozni 
A G&P megérti, hogy a minőség 
mennyire fontos az Ön vállalkozása 
számára, és segít hosszú távú és 
bizalmi kapcsolatokat kiépíteni.”

• “Kiváló folyamatok és 
szolgáltatási szintek 

A legjobb szolgáltatási szinteket erős 
technikai képességeink és robusztus 
irányítási rendszereink teszik lehetővé.”

• “Globális támogatás 24/7 
Világméretű jelenlétének köszönhetően 
a G&P egyszerre több helyszínen is 
el tudja indítani a projekteket. A G&P 
egységes és következetes szolgáltatási 
szintet, valamint helyi egyablakos 
kapcsolattartást biztosít.”

 
• “Valós idejű adatelemzés 
A valós idejű webes szoftverrendszer 
(QTrak) által támogatott kiterjedt 
elemzés és jelentéstétel lehetővé teszi 
az ügyfelek számára, hogy tényszerű 
adatokon alapuló kritikus üzleti 
döntéseket hozzanak.”



Goebel & Partner Consulting (Shanghai) Co. Ltd - Kína

G&P Quality Management s.r.o. - Cseh köztársaság

Göbelpartner Quality Managment GmbH - Németország

G&P Quality Management s.r.o. - Szlovákia

Göbel & Partner Ltd - Egyesült Királyság
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