Badania Zabawek i Upominków

Wyzwanie
Producenci zabawek i upominków stają twarzą z wyzwaniem zapewnienia, Ŝe ich
produkty zawsze pozostają zgodne z międzynarodowymi standardami i regulacjami.
Zasadniczą sprawą jednakowo dla producentów, sprzedawców, dostawców i
dystrybutorów jest podąŜanie za aktualnymi legislacjami aby uniknąć wycofania
produktu z rynku, kontynuować budowanie zaufania do produktu, zapewniać
stabilność Swojej marki przez lata. W jaki sposób zapewnić, Ŝe produkt jest zgodny
w kaŜdym punkcie łańcucha dostaw od momentu powstania koncepcji jego projektu
do chwili dotarcia do rąk konsumenta?

Nasze Rozwiązanie
Intertek, poprzez ponad 1000 biur w ponad 110 krajach, jest w stanie pomóc swoim
klientom osiągnąć zgodność ze standardami Jakościowymi, Bezpieczeństwa,
Etycznymi, niezaleŜnie od ich, lub ich klientów lokalizacji na świecie.
Wymagannia Międzynarodowe
Intertek moŜe pomóc swoim klientom spełnić wymagania jakościowe i bezpieczeństwa
na zgodność z następującymi międzynarodowymi standardami:
•
Australia: AS/NZS ISO 8124, EMC
Kanada: Canadian Hazardous Products (Toys) Regulations
•
•
Unia Europejska: EN 71, EN 62115, EMC, itd
•
Francja: NF EN 71, NF EN 62115, itd
•
Niemcy: DIN EN 71. LMBG, DIN EN 62115
•
Nowa Zelandia: AS/NZS ISO 8123 i NZS 5822
Wielka Brytania: BS EN 71, BS EN 62115, itd
•
•
USA: CPSC, ASTM F963, FDA
Intertek dostarcza równieŜ kompletne usługi zapewnienia jakości, które zawierają:
ocenę projektu, analizę specyfikacji technicznej produktu, badania próbki wzorcowej,
audit fabryki, badania wytrzymałościowe, ocenę opakowań, oznaczeń i etykiet,
inspekcje przed-wysyłkowe, analizę ryzyka i inne.

Podsumowanie
W Intertek, naszą misją jest nie tylko zapewnienie kompleksowej obsługi , której
Państwo poszukują w branŜy zabawkowej, ale równieŜ budowanie długotrwałych
relacji opartych na zaufaniu, prowadzących do stałego wzrostu korzyści i
konkurencyjności oferowanych przez Państwa usług w przemyśle zabawkowym wraz
z kaŜdym podjętym wspólnie krokiem.
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