VARTOJIMO PREKIŲ PASLAUGŲ
APŽVALGA
Išsamūs sprendimai, aprėpiantys visus kokybės užtikrinimo
poreikius
IŠŠŪKIS VERSLUI
Užsiimant verslu įvairių pavojų, rodos, daugėja kasdien. Maržos mažėja. Reikalavimai keičiasi. Gausu
pavojų sveikatai ir saugai keliančių veiksnių. Visuomenė vis labiau domisi saugos ir kokybės klausimais.
Viena problema kuriame nors tiekimo grandinės taške gali sukrėsti įmonę iki pat pamatų, pakenkti
reputacijai ir visam verslui. Jums reikalinga veiksminga priemonė, padėsianti susitvarkyti su įvairiapusiais
ir vis gausėjančiais iššūkiais.

SPRENDIMAS
Jums reikalingas partneris, kuriam užtektų išteklių ir patirties
išspręsti visus kokybės užtikrinimo ir rizikos valdymo
klausimus visame pasaulyje. Jokia kita bendrovė nepadarytų
to taip, kaip Bureau Veritas. Kaip pasaulyje pirmaujanti
kokybės užtikrinimo ir atitikties paslaugų teikėja, pasiūlanti
klientui viską nuo koncepcijos iki galutinio sprendimo, mūsų
bendrovė gali padėti sustiprinti savo padėtį ir pasitikėjimą.
Kokie yra didžiausi privalumai?
 Kokybės, saugos ir teisinių dokumentų reikalavimų atitikties
pagal pasaulinius standartus bandymai ir įvertinimas;
pagerinamas muitų ir mokesčių surinkimas
 Socialiniai auditai, per kuriuos nustatomos nepriimtinos
darbo sąlygos; užtikrinama, kad prekės atitiktų sutartyse
nurodytas specifikacijas
 Gamyklų patikrinimai, siekiant iš anksto įvertinti tiekėjus
arba pagerinti našumą;
 Saugumo auditai, per kuriuos patikrinama
reglamentuojančių institucijų reikalavimų atitiktis ir
paspartinami muitinės formalumai;
 Gaminio dizaino įvertinimo ir inžinerinės paslaugos,
tobulinant saugumą ir eksploatacines savybes;
 Darbo kokybės ir patikimumo patikrinimai, siekiant
sumažinti grąžinamų gaminių skaičių;
 Mokymo ir švietimo paslaugos, stiprinančios darbuotojų
gebėjimus.

KODĖL VERTA RINKTIS „BUREAU VERITAS“?
Reputacija
„Bureau Veritas“ saugo savo vardą nuo 1828 m. Mūsų vartojimo prekių paslaugų padalinys jau daugiau
kaip 30 metų padeda žymiausiems gamintojams ir mažmenininkams visame pasaulyje geriau valdyti
riziką ir užtikrinti reikalavimų atitiktį.
Biurai visame pasaulyje
Turėdama per 850 biurų ir laboratorijų 140 šalių, iš kurių per 50 specializuojasi vartojimo prekių srityje,
„Bureau Veritas“ siūlo patogumą pasinaudoti globaline aprėptimi ir vietoje teikiamomis paslaugomis ten,
kur jums reikia.
Techninės žinios ir lyderio pozicija
Mūsų darbuotojai dalyvauja kuriant tarptautinius, pramonės ir norminius standartus visame pasaulyje. Dėl
to mes jus galime greičiausiai informuoti apie saugos reikalavimų ir bandymų metodų naujoves.
Individualus aptarnavimas
Esame pasiryžę patenkinti jūsų kintančius poreikius ir padėti jums numatyti naujas rinkos tendencijas.
Mes siūlome jums pritaikytas ir specializuotas paslaugas, kurios įgyvendins kokybės užtikrinimo
reikalavimus visoje jūsų tiekimo grandinėje. Mūsų prioritetas – suteikti jums aukščiausio lygio paslaugą.

MŪSŲ METODIKA
Mūsų tikslas yra padėti jums pasirūpinti, kad jūsų gaminiai ir komanda patenkintų arba viršytų lūkesčius.
Be to, mes siekiame palengvinti jūsų darbą šiame procese. Mes siūlome patikėti mums budrią priežiūrą,
griežtus bandymus, nuodugnų teisinių reikalavimų išmanymą, firmos IT sistemas ir pasinaudoti
neprilygstama patirtimi ir su niekuo nesulyginamu globaliniu tinklu.
 Geriausios praktikos: jūsų programa bus paruošta remiantis tvirtais geriausių praktikų, kurios buvo
identifikuotos ilgus dešimtmečius dirbant su kokybės užtikrinimo ir rizikos valdymo sprendimais,
pagrindais.
 Globalinė aprėptis/vietinės žinios: visame pasaulyje įsikūrusiuose mūsų biuruose dirba vietiniai
profesionalai, kurie yra kruopščiai apmokomi. Tai leidžia nuodugniai susipažinti ne tik su kokybės
užtikrinimo ir rizikos valdymo klausimais, bet ir su vietiniais papročiais bei problematika. Vietinė įžvalga
pagerins jūsų gebėjimą efektyviai bendradarbiauti su tarptautiniais tiekėjais.
 Patirtis, įžvalga, sąžiningumas: mūsų darbuotojai ne tik išmano įvairiose pasaulio šalyse galiojančius
reikalavimus ir pramonės standartus; daugeliu atvejų jie padeda juos kurti. Pas mus dirba geriausi
specialistai iš įvairių vartojimo prekių pramonės šakų, kurie yra puikiai apmokyti kokybės užtikrinimo ir
rizikos valdymo metodikų. Mes nuolat laviname savo darbuotojus, kad jie įsisavintų naujausias
technologijas ir išmanytų reikalavimus.
 Pripažinti gebėjimai: mūsų laboratorijos yra akredituotos didžiausių nacionalinių ir tarptautinių įstaigų.
Mes dirbame tik taip, kaip galima našiai dirbančiai rizikos valdymo organizacijai: teisingai, sąžiningai, su
pasiaukojimu, kad kiekvienas darbas būtų atliktas iki galo ir efektyviai.

Mūsų aptarnaujamos pramonės šakos
Mūsų vartojimo prekių paslaugų grupė turi patirties dirbant su įvairiausiais gaminiais, tarp jų ir:
 elektros ir elektronikos prekės
 baldai, namų apyvokos reikmenys, juvelyriniai dirbiniai, sporto įranga ir pan.
 tekstilės gaminiai, įskaitant batus, aksesuarus ir namų apyvokos daiktus
 žaislai ir vaikams skirti gaminiai

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
Ar Bureau Veritas gali įvertinti mūsų gaminių atitiktį pagal cheminėms medžiagoms taikomų
reglamentuojančių dokumentų reikalavimus?
Bureau Veritas siūlo išsamias paslaugas visose su cheminiais reikalavimais susijusiose srityse. Mūsų
laboratorijos turi patirties nustatant pavojingas ir draudžiamas medžiagas. Mes galime išsiaiškinti, kokie
reglamentuojančių dokumentų reikalavimai taikytini jūsų gaminiams bei suteikti bandymų, konsultavimo ir
vertinimo paslaugas, galinčias padėti jums laikytis reikalavimų, galiojančių įvairiose pasaulio šalyse,
pagerinti gaminių kokybę ir iki minimumo sumažinti prekių išėmimą iš apyvartos.
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