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Odborník na globální řízení kvality



Společnost G&P, založená v roce 1994, je 
předním světovým poskytovatelem služeb 
v oblasti řízení kvality pro zpracovatelský 
průmysl, zejména v automobilovém a 
leteckém sektoru a sektoru vozidel „off-
highway“ (mimo komunikace).

K dnešnímu dni společnost G&P úspěšně 
zkontrolovala více než 1 miliardu dílů. 
Činnost společnosti je zaměřena na nezávislé 
kontroly, opravy,

Společnost G&P: 
• podporuje více než 15 000 zákazníků 

napříč celým světem
• dokončila více než 120 000 projektů, z 

nichž se více než 20 % zaměřovalo na 
oblast inženýrských/technických služeb

• umožnila rychlé vydání finálního produktu 
a ušetřila tak stovky milionů v rámci 
rozpracované výroby

• zadržela více než 200 milionů vadných 
nebo nevyhovujících komponentů a 
provedla opravy u více než 150 milionů 
dílů

Společnost G&P je uznávaná pro svůj 
kvalitní zákaznický servis, zkušenosti v 
oboru a profesionalitu, přičemž se těší 
pevnému dlouhodobému partnerství s 
klienty.

Dnes je G&P skutečně globální společností, 
která působí ve více než 100 výrobních 
závodech po celém světě a zároveň 
podporuje výrobce původního zařízení 
(OEM) a dodavatelský řetězec po celou 
dobu životnosti produktu.

Klíčové oblasti zaměření společnosti G&P 
pomáhají firmám zvyšovat efektivitu, chránit 
pověst a snižovat náklady a množství 
produkovaného odpadu prostřednictvím 
výroby správných dílů, pokaždé jako poprvé.

G&P získala certifikace ISO 9001 a 14001, 
které jsou základem veškeré její činnosti, od 
akreditované společnosti Lloyds Register 
Quality Assurance Ltd.

Mezinárodní tým s více než 1 000 
zaměstnanci v 11 zemích: 
• Belgie 
• Česká republika
• Čína 
• Francie 
• Maďarsko
• Německo
• Rakousko
• Slovensko
• Spojené království
• Španělsko
• USA
V budoucnu bude seznam 
rozšířen o další země.

„Vynikající vedení a organizace celého 
projektu.“
Dodavatel

Zlepšení kvality, efektivity a ziskovosti



Společnost G&P poskytuje služby řízení 
kvality výrobcům a přímým dodavatelům 
(tzv. dodavatelé tier 1) v jejich závodech i 
objektech, vývozních a dovozních místech a 
logistických centrech.

S tím, jak se vyvíjí nové formy mobility, se i 
společnost G&P neustále snaží investovat do 
přizpůsobování, modernizace a zlepšování 
postupů a dovedností v oblasti kvality.

Dovednosti společnosti G&P jsou také stále 
více požadovány a využívány v souvisejících 
průmyslových odvětvích.

Průmysl, který společnost G&P podporuje: 

• automobilový
• letecký
• průmysl vozidel „off-highway“
• obranný
• železniční
• námořní
• domácí potřeby

Společnost G&P nabízí pro tyto sektory 
nejlepší výběr služeb v oblasti řízení kvality.

Všichni zákazníci společnosti G&P po celém 
světě také těží z pevně daných procesů a 
pracovních metodik navržených k zajištění 
nejvyšší úrovně služeb.

Růst a diverzifikace do jiných sektorů 
je možná, neboť mnoho služeb, které 
společnost G&P poskytuje, jako je řízení 
dodavatelů a audity kvality, kontrola a opra-
vy, schvalování konečných produktů, služby 
měření a skenování, jsou aplikovatelné i v 
jiných průmyslových odvětvích.

Sektorová specializace



Společnost G&P je hrdá na to, že může 
nabídnout celé spektrum služeb v oblasti 
řízení kvality pro zpracovatelský průmysl, a 
to samostatně nebo jako součást balíčku, 
přičemž vše se opírá o pracovníky, služby, 
kvalitu, odbornost a technologii.

Tyto služby byly vyvinuty na základě 
potřeb podniků, které se vyznačují výrobou s 
vysokou hodnotou, a zajišťují bezproblémovou 
integraci do systémů a procesů výrobců.

Inženýrské služby: 
• audity kvality a zdokonalování
• připravenost ke spuštění/zavedení
• řízení dodavatelů
• kvalitní technická podpora & rezidentní 
  inženýři

Služby týkající se komponentů: 
• kontrola a zadržení nevyhovujících dílů
• opravy
• firewally
• dekonstrukční služby

Služby týkající se finálních produktů: 
• technici vozidel
• dovybavení / snížení rozpracované výroby
• navrácení nevyhovujících dílů
• schvalování konečných produktů

Technologické služby: 
•  QTrak 
• souřadnicové měřicí stroje CMM / kontaktní
  měření
• laserové / bezkontaktní měření
• CT zobrazování

Společnost G&P také vyvinula model 
excelence kvality, oceňovaný systém, který 
podporuje způsob, jakým výrobci původního 
zařízení (OEM) a dodavatelé řeší problémy 
týkající se kvality, a podporuje také všechny 
fáze životního cyklu produktu, aby zajistila 
zlepšení kvality, efektivity a snížení nákladů.

Model excelence kvality je zaměřen na 
odstraňování problémů ze zákaznického 
centra a jejich posouvání v dodavatelském 
řetězci za účelem odstranění hlavní příčiny, 
která v konečném důsledku chrání zákazníky 
při budování kvality a reputace.

„Skvělá úroveň služeb, rychlé reakce a 
vstřícná profesionalita.“

Dodavatel

K vašim službám

Nábor:
• nábor manažerských pozic
• technické pozice
• dělnické pozice
• náborový proces formou 
  outsourcingu



QTrak je jedinečný cloudový a plně 
bezpapírový IT systém společnosti G&P pro 
řízení kvality, který je přístupný 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu.

Jako nejmodernější nástroj pro správu 
projektů poskytuje data v reálném čase a 
umožňuje rychlá a informovaná rozhodnutí.

Umožňuje výrobcům původního zařízení a 
dodavatelům okamžitý přístup k velkému 
množství informací v reálném čase, včetně 
výsledků kontrol, analýz dodavatelů a 
finančních zpráv.

Rozsáhlá analýza a hlášení podporují 
zákazníky při přijímání důležitých 
obchodních rozhodnutí na základě 
faktických údajů.

Výsledkem je, že zákazníci společnosti G&P 
po celém světě zvyšují výrobní standardy 
a eliminují potenciálně nákladné problémy 
hned u zdroje.

QTrak v kostce:

• použití na tabletech/smartphonech

• sleduje odpracované hodiny / nasazené 
osoby

• sleduje výsledky a aktuální stav projektu v 
reálném čase

• umožňuje zákazníkům přístup k hlášením 
a nákladům

• možnost ukončení projektu a zadání čísla 
nákupní objednávky

• zaznamenává dovednosti a zkušenosti 
týmu 

• možnost skenování/fotografování

• plně bezpapírový systém

• proces elektronického schvalování projektu

• personalizovaný interaktivní řídicí panel

• systém notifikací se sesterskými závody

Široké technické možnosti a robustní 
systémy řízení společnosti G&P tedy 
umožňují nejlepší úroveň služeb ve své 
třídě.

„Bez podpory týmu G&P by byl tento 
projekt mnohem obtížnější.“

Dodavatel

„Tým G&P dobře chápal výzvu, kterou náš 
projekt byl, a dokázal zařídit vhodnou 

podporu.“
Dodavatel

QTrak a model excelence kvality



Lidé jsou srdcem společnosti G&P a celá 
skupina usiluje o rozvoj a podporu svých 
zaměstnanců po celou dobu jejich kariéry.

Týmy společnosti G&P mají tedy 
bezkonkurenční znalosti o produktech a 
daném sektoru a zaměřují se především na 
služby.

Zaměstnanci jsou kvalifikovaní ve více 
oblastech, ovládají několik jazyků, jsou 
orientovaní na zákazníka, jsou flexibilní a 
mají proaktivní přístup. Kromě toho jsou to 
vysoce informovaní a praktičtí specialisté.

Interní personální oddělení společnosti 
G&P je také schopno získávat vhodné 
zaměstnance jak pro samotnou společnost, 
tak pro její zákazníky, což zajišťuje trvale 
vysokou úroveň zákaznických služeb.

Společnost G&P má četné zkušenosti 
v oblasti zlepšování kvality, efektivity a 
ziskovosti svých zákazníků.

Stejně tak podstatné je i to, že si společnost 
plně uvědomuje závažnost důvěrného 
jednání s klienty a používá tedy přísná 
opatření, která zajistí ochranu informací.

Závazek ke kvalitě

Díky praktickému 
zapojení je společnost 
G&P schopna hlubokého 
porozumění konkrétním 
potřebám a požadavkům 
svých klientů a pokaždé 
zajistí profesionální 
úroveň služeb.

„Tým G&P na mě opravdu udělal 
dojem.“

Výrobce původního zařízení 
(OEM)

„Skvělé služby, velmi 
svědomití a vstřícní 

pracovníci.“
Výrobce původního zařízení 

(OEM)

Společnost založená na lidech



Společnost G&P obdržela řadu vysoce 
prestižních ocenění a uznání, která odrážejí 
nejen její odborné znalosti v oboru a pozitivní 
dopad její práce na zákazníky, ale také její 
vlastní přičinění a stále větší uznání, se 
kterým se setkává také u širší veřejnosti.

Nejvýznamnějším z nich je nejvyšší oficiální 
britské ocenění Queen‘s Award for Enterprise 
za inovaci.

Skvělé obchodní výsledky společnosti byly 
také oceněny zvolením do užšího výběru 
programu Automotive Global Awards, 
Manufacturer MX Awards. Společnost byla 
také již čtvrtým rokem v řadě zařazena 
do žebříčku „1 000 společností, které 
inspirují Británii“ vyhlašovaném Londýnskou 
burzou a do žebříčku Sunday Times HSBC 
International Track 200, který hodnotí britské 
soukromé střední podniky s nejrychleji 
rostoucím mezinárodním prodejem.

Společnost G&P byla také dříve označována 
za jednu z nejrychleji rostoucích (přehled 
Hot 100) soukromých společností ve Velké 
Británii.

Vysoké úrovně kvality jsou jádrem veškerého 
úsilí skupiny G&P. Skupina je držitelem 
certifikátů kvality ISO 9001 a ISO 14001. 
Každý projekt svěřený G&P je ve spolehlivých 
a zkušených rukách.

Neustálým reinvestováním společnost G&P 
zajišťuje, aby měli její klienti prospěch z 
nejnovějšího vývoje v oboru a technologiích.

Naše odborné 



Proč využívat G&P?

“Entire team were excellent, 
would work with them again” 

Supplier

• Zaměstnanci G&P
Velmi profesionální, praktičtí specialisté 
se silným zaměřením na zákaznické 
služby a proaktivním přístupem.

• Nábor
Interní personální společnost pro 
získávání vhodných pracovníků jak pro 
společnost G&P, tak pro její zákazníky.

• Prokazatelné zkušenosti
Společnost G&P má prokazatelné 
zkušenosti v oblasti zlepšování kvality, 
efektivity a ziskovosti svých zákazníků.

• Pracujeme společně
Společnost G&P rozumí tomu, jak 
důležitá je pro Vaše podnikání kvalita, 
a pomáhá budovat dlouhodobé a 
důvěryhodné vztahy.

• Vynikající postupy a úroveň služeb
Široké technické možnosti a robustní 
systémy řízení společnosti umožňují 
nejlepší úroveň služeb ve své třídě.

• Globální podpora 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu
Díky své celosvětové působnosti může 
společnost G&P zahajovat projekty na 
různých místech současně. Společnost 
G&P zajišťuje standardizovanou a 
konzistentní úroveň služeb a také místní 
jednotné kontaktní místo.

• Analýza dat v reálném čase
Rozsáhlá analýza a hlášení 
podporované webovým softwarovým 
systémem (QTrak) v reálném čase 
umožňují zákazníkům činit důležitá 
obchodní rozhodnutí na základě 
faktických dat.



Goebel & Partner Consulting (Šanghaj) Co. Ltd – Čína

Göbelpartner Quality Managment GmbH – Německo

G&P Quality Management Kft. – Maďarsko

G&P Quality Management s.r.o. – Slovensko 
 

Göbel & Partner Ltd – Spojené království

G&P Quality Management s.r.o., U Katovny 775, Česká 
Lípa, 47001, Czech Republic 

www.gpqm.com | +420 487 520 786 | info@gpqm.com


