Сертификация по Проследяване на продукцията
Присъединете се към зеления пазар на горски продукти

Осигурете възможност на вашите клиенти да
подкрепят отговорното стопанисване на горите.
Изберете Сертификация по Проследяване на
продукцията (CoC) съгласно международни схеми за
екоетикетиране на устойчиво стопанисвани гори като
FSCTM. Това ви осигурява достъп до популярни
екоетикети и възможност за доставяне на продукти от
дървесина и хартия с отговорен произход.

Нашите услуги по Проследяване на продукцията (CoC)

✓
FSC CoC сертификация
Få papir på din ansvarlighed
✓
FSC/Controlled Wood CoC сертификация
✓
✓
✓
✓

PEFC CoC сертификация
FSC и PEFC сертификация на проекти
Обща CoC сертификация
Обучение, което да ви помогне да управлявате своя
сертификат и да създавате допълнителни ползи.

Нараства броят на потребители и купувачи, които
очакват горските продукти да подкрепят горите в
световен мащаб. Също така изискванията за
сертификация често присъстват в публичните и частни
търгове и поръчки.

В NEPCon имаме опит с всички съществуващи решения
за различните типове бизнес, като напр. работа с
подизпълнители, мулти-сайт сертификация и групова
сертификация на по-малки компании.

Сертификация на веригата за доставки

Възползвайте се от нашия опит

Повечето фирми във веригата за доставка на
дървесина се нуждаят от сертификация, за да
рекламират и продават сертифицирани продукти.
Това, например, важи за пакетиращите, печатни,
търговски и дървопреработвателни предприятия, а
в някои случаи и за строителния сектор, и търговията
на дребно.

CoC сертификацията е важна за горите в световен
мащаб, но може да бъде техническо
предизвикателство за тези, които трябва да спазват
правилата.
Затова ние сме разработили ръководства и примери,
които могат да ви бъдат от полза.
Ще определим представител на NEPCon, който ще
отговаря за Вашата компания и ще ви помогне да
разберете изискванията. Ние сме специалисти и
винаги сме готови да отговорим на вашите въпроси
относно правилата и изискванията на системата.

www.nepcon.org

Вашият избор на „устойчива" услуга

Опитът има значение

Винаги може да изберете допълнителни услуги, за да
подкрепите вашите усилия за корпоративна
отговорност. Ето някои възможности:

NEPCon е международна организация с нестопанска
цел, която работи за изграждане на капацитет и
ангажираност за постигането на устойчиво бъдеще.
Правим това чрез подкрепянето на други организации
да предприемат отговорен подход.

✓ Запознайте се с Регламента на ЕС за дървения

✓

✓

материал: Нашата програма LegalSourceTM предлага
подкрепа при надлежна проверка, обучение и
помощ в определяне и управление на риска във
вашите вериги за доставка.
Изразете позицията си относно климата чрез
сертификация на Въглеродния отпечатък или
инвестирайте в проект, свързан с въглерода в
горите.
Въведете системен подход за отговорно използване
на продукти от хартия и дървесина чрез
разработване на вашата фирмена политика.

Непрекъснато се стремим да подобряваме системите, с
които работим. Някои от нашите проекти са насочени
към рационализиране и оптимизиране на
сертификационните процеси.
С над 20 години опит, ние сме сертифицирали повече
от 1800 предприятия осъществяващи дейност във
веригата за доставка на дървестни продукти. Нашите
клиенти включват търговци, печатници и издателски
къщи, търговци на целулоза и хартия, DIY магазини и
дървообработващи компании.

“

Проверка от трета, независима страна е
най-предпочитаният начин за изграждане
на доверие при нашата устойчива дейност.
–

Пет стъпки към сертификацията
1. При разговор с представител на NEPCon, вие

решавате какъв да бъде обхватът на сертификата ви.
Получавате пакет с информационни материали.
2. Вие разработвате нужните CoC процедури и
инструктирате вашите служители да ги следват.
3. Ние провеждаме CoC одит – обикновено на
място. Интервюираме служителите ви, преглеждаме
документацията и посещаваме търговските,
производствените и складовите помещения.
4. Приготвяме доклад от наблюденията, който
преминава качествена проверка и се изпраща
до вас за коментар.
5. При положителен резултат от доклада издаваме
вашия сертификат по Проследяване на продукцията.

Jesper Panduro, CEO на Skagerak,
FSC сертифицирана международна
дизайнерска компания
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