
Gadżety i produkty 
promocyjne

Gadżety i produkty promocyjne bardzo często wpływają 
na pierwsze wrażenie potencjalnych klientów. 
Przedsiębiorstwa poszukują markowych produktów od 
dostawców i dystrybutorów, które są zgodne                     
z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu, 
etykietowania, standardów społecznych oraz 
środowiskowych w całym łańcuchu dostaw, aby 
pokazać się z jak najlepszej strony. 

Intertek rozumie potrzeby zgodności i bezpieczeństwa 
stawiane przez odbiorców detalicznych, producentów, 
dystrybutorów oraz dostawców produktów 
promocyjnych i może zaoferować szeroką gamę usług, 
które pomogą zadbać o dobrą reputację firmy.

Intertek oferuje:

Doradztwo: Od projektu, przez produkcję, po rynek 
detaliczny, Intertek zapewnia przestrzeganie wymagań 
prawnych i regulacji, a także wydajności                                   
i bezpieczeństwa. 

Audyty: Zapewnienie poprawności procesów i działań 
prowadzących do wytworzenia gadżetów i produktów 
promocyjnych. Globalna sieć Intertek obejmująca 1000 
audytorów dostarcza innowacyjne, dostosowane audyty 
i rozwiązania gdziekolwiek prowadzona jest działalność.

Inspekcje: Sprawdzamy produkty i procesy w Twoim 
imieniu na wszystkich etapach, od zaopatrzenia fabryk, 
przez proces wytwarzania, aż po dostawę.

Zrównoważony rozwój: Pomagamy włączyć firmę do 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR ) oraz 
inicjatywę zrównoważonego rozwoju do działań firmy. 
Intertek oferuje szereg różnorodnych rozwiązań                     
w kwestiach środowiskowych i społecznych.

Badania: Intertek oferuje niezależne, skuteczne                    
i efektywne kosztowo usługi badań gadżetów                      
i produktów promocyjnych, które przyspieszą wejście 
firmy na rynek i pozwolą zmniejszyć ryzyko biznesowe. 
Nasze globalne doświadczenie w badaniach obejmuje 
kontrolę bezpieczeństwa oraz jakości, badania, rozwój, 
ocenę, a także testowanie prototypów, walidację oraz 
sprawdzanie wydajności produktów.

Szkolenia: Programy szkoleniowe są dostosowywane 
i mogą być dostarczane on-line, na stronie 
internetowej lub w biurze Intertek na całym świecie. 
Dzielimy się naszym doświadczeniem poprzez szeroką 
gamą szkoleń i programów wdrożeniowych, 
pomagając naszym klientom w całym łańcuchu 
dostaw, rozumiejąc wymagania regulacji, poprawiając 
w ten sposób procesy zachodzące w biznesie                         
i spełniając wymagania klientów.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić stronę http://www.intertek.pl, napisz do nas na 
labtest.poland@intertek.com  lub skontaktuj się telefonicznie +48 22 886 32 80 (Office). Aby znaleźć 

nasze biuro lub laboratorium w danym kraju, odwiedź http://www.intertek.pl/kontakt
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