Naturland Belgesi

Naturland dünya çapında organik tarımı teşvik eder ve 53.000'den fazla çiftçiye sahip en büyük organik tarım
derneklerinden biridir. Geleceğe yönelik bir dernek olarak Naturland eko-yeterliliği ve sosyal sorumluluğu birleştirir.
Naturland sertifikası, üretimlerini Naturland ortaklığı ile yüksek organik standartlarına göre yaptırmak isteyen çiftçiler ve işleyiciler
içindir. Naturland organik sertifikasyon kriterleri, AB organik yönetmeliklerinin gerekliliklerinin ötesine geçmektedir. Sıkı şartları yerine
getiren çiftçiler ve üreticiler için Naturland sertifikası, bilinen Naturland logosunun ürünlere konulmasına izin vermektedir ve ürünlerine
ekstra değer katmak için iyi bir seçimdir.

Ne bilmek istiyorsunuz?
Organik sertifikalarından fazlasını isteyen ve organik ürünler için (Alman) pazarına "kaliteli " organik ürünler kazandırmal isteyen
herkes için Naturland sertifikası iyi bir seçimdir. Naturland, Almanya'da özel organik sertifikasyonun öncülerinden biridir ve 30 yılı
aşkın bir süredir varlığını sürdürmektedir. Naturland logosu, organik ürün müşterileri arasında yüksek bilinirliğe sahiptir.
Daha fazla bilgi için:
www.naturland.de

Kiwa ile sertifikalanmak
Kiwa BCS, Naturland denetimini AB Organik denetimi ile birleştirerek müşteriye Naturland Etiket için etkili bir yol sunmaktadır.
Sertifikasyon sadece Naturland tarafından yapılmaktadır.
Kiwa BCS OEKO-GARANTIE GmbH, organik sertifikasyon alanında 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. 1992'de BCS, Avrupa Birliği
Organik Yönetmeliği (EEC 2092/91) kapsamında kayıtlı ilk Alman sertifikasyon kuruluşu olmuştur. BCS OEKO-GARANTIE o
zamandan bu yana Avrupa pazarında çok iyi bir yer edinmiştir ve AB, ABD ve Japonya gibi organik ürünler için önemli hedef
pazarlarda iyi tanınan güçlü bir uluslararası varlık kazanmıştır. Kiwa BCS, çok yönlü akreditasyonları, kayıtları ve işbirlikleri sayesinde,
tek seferde tüm dünyada hizmet sunabilmektedir.
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Kiwa BCS, yerel şubeler ve yerel denetçiler ile dünyanın yaklaşık 70 ülkesinde hizmet vermektedir.

USPs/yararlar
İddialı - yenilikçi, öz güveni yüksek ve yüksek hedefleri olan bir firma olduğunuzu gösterir.
Güvenilir- Beklentileri karşıladığınızı, taahhütlerinizi sağladığınızı ve yeterliliğinizi sürdürdüğünü gösterir.
İlgi çekin- sadık, hizmet odaklı olduğunuzun kanıtıdır.
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