Služby
v potravinářském
průmyslu
Certiﬁkace systémů managementu
Certiﬁkace potravinářských výrobků
Inspekční kontroly
Testování

Vaše výzvy
TÜV SÜD Czech v potravinářském odvětví nabízí
certiﬁkace systémů managementu a procesů
bezpečnosti potravin dle platných norem a standardů
určených pro celý potravinový řetězec a řadu dalších
služeb v oblastech inspekcí a testování. Společným
cílem nabízených služeb je identiﬁkace a minimalizace
rizik spojených se zdravotní nezávadností potravin
a následné zajištění bezpečných a kvalitních potravin
pro spotřebitele.

- GLOBAL G.A.P.
- ISO 9001, ISO 14001, SMETA, SEDEX
Inspekční kontroly potravinářských provozoven,
audity dodavatelů, audity neporušenosti chladícího
řetězce
Komplexní služby pro distribuční řetězce
Testování potravin, krmiv, kosmetických výrobků
a předmětů běžného užívání
Audity správné hygienické (GHP) a výrobní praxe (GMP)

Naše služby jsou určeny pro:
Portfolio služeb v oblasti potravinářství
a zemědělství
Certiﬁkace systémů managementu
- FSSC 22000
- ISO 22000
- HACCP
- IFS, BRC
- GMP+ FSA

TÜV SÜD

Výrobce, zpracovatele a distributory potravin
Výrobce potravinářských surovin a obalů
Detailové řetězce i nezávislé maloobchody
Hotely, restaurace, cateringové společnosti
Občerstvení („fast food“) a provozovatele
stravovacích zařízení
Producenty ovoce a zeleniny
Přepravce zemědělských komodit

Přínosy certiﬁkace dle standardu GMP+ FSA
pro ﬁrmu

Proč zvolit TÜV SÜD?
Díky více než 30 letům zkušeností v oblasti testování
potravin vás TÜV SÜD podporuje prostřednictvím svých
akreditovaných zkušebních laboratoří, vysoce školených
expertů a zevrubných znalostí regulatorních požadavků.
Naše kompletní portfolio služeb umožňuje řízení
sledovatelnosti ve všech fázích dodavatelského řetězce.

Ověření efektivity a systematického přístupu k řízení
bezpečnosti potravin
Naplnění požadavků obchodních řetězců
a nadnárodních společností
Naplnění očekávání spotřebitelů
Zvýšení bezpečnosti potravin a minimalizace rizika
výskytu zdravotně závadných potravin
Omezení „provozní slepoty“ – odhalení nedostatků
nezávislou třetí stranou
Prokázání plnění požadavků na bezpečnost potravin
(výrobků) nad rámec minimálních požadavků daných
legislativou
Optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů,
snížení nákladů na neshodné výrobky, efektivní řízení
dodavatelů, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
Důvěryhodná garance kvality a bezpečnosti produktu
pro spotřebitele poskytnutá nezávislou třetí stranou

Více hodnoty. Více důvěry.
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audit, certiﬁ kace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než 1000
místech světa a vlastníme akreditace v Evropě, Jižní
a Severní Americe, na Středním východě a v Asii.
Prostřednictvím poskytování objektivních řešení
pro naše zákazníky přidáváme hmatatelnou hodnotu
podnikům, spotřebitelům i životnímu prostředí.
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