WQS är Wes Quality System
Varför?
Wes Wear AB gör mycket och det mesta med hjärtat. Det är
vårt utgångsläge. Att andra ska gynnas av vår verksamhet.
Vi vill få iväg barnen på sina resor eller ge dem möjlighet att
köpa in de där bollarna eller matchställen till laget. Vi hjälper
dem att nå deras drömmar.
Det vi gör ska göras ordentligt och på riktigt. Raka rör, utan
fuffens och gråzoner. Ärligt och på riktigt.
Vårt företag, sortiment och våra kollektioner är ständigt under luppen. Av oss själva. Vi vill hela tiden förbättra och utveckla Wes Wear.
Därför är det viktigt och självklart för oss med ett system
som säkrar vår kvalitet, Wes Quality System, WQS.
Varje ny produkt ska ha rätt balans vad gäller material och
form. Vi vill veta att vi har tänkt rätt och erbjuder våra kunder
det bästa vi kan.
Vilket garn lämpar sig bäst för just den här strumpan? Ska
det vara tunnare? Vi testar och diskuterar för att säkerställa
och optimera produkter och utbud.
Ska bomullen vara borstad för just det här plagget? Eller inte?
Vi är inte klara förrän vi vet svaret. Därefter görs provplagg
som testas och sedan bestämmer vi färg och utförande.
Vi är klara när vi är nöjda.
Sedan gäller det att kvaliteten upprätthålls och att arbetet

fortgår som vi bestämt. Wes Wear värnar om miljön. Och
om våra anställda. Schysta förhållanden är det enda vi accepterar. Därför har vår samarbetspartner en anställd på
plats i våra fabriker för att kolla just detta. En kvalitetskontrollant som ser till att allt går rätt till. Dessutom görs det
kontinuerligt stickprover på vår ekologiska bomull, för att
säkerställa att den håller tillräckligt hög kvalitet.
Våra medarbetare i Turkiet ser till att varorna kommer till
vårt lager i Göteborg.
I Göteborg packar vi om varorna till smidiga och miljövänliga förpackningar i återvunnen plast.
Eftersom vi själva packar om varorna har vi möjlighet att
upptäcka eventuella fel och brister. På så sätt kan vi ytterligare säkerställa att våra produkter är hela och rena när de
skickas till slutkund.
Det känns väldigt bra att vi skapat WQS.

