Rainforest Alliance устойчиво земеделие
Сертификация по проследяване на продукцията – информация
за услугата
Потребителите и бизнесa все повече искат
купуваните от тях продукти да подкрепят
устойчивото развитие. Сертифицирането по
установена схема с репутация е ефективен начин да
демонстрирате своя ангажимент за устойчивост.
Rainforest Alliance Certified™ етикетът отличава
храни и напитки в супермаркети, влакове, самолети,
хотелите и ресторанти по целия свят. Той се отнася
до съставките в земеделските продукти, които са
сертифицирани според стандартите на Rainforest
Alliance за устойчиво земеделие.
Сертификацията на Rainforest Alliance устойчиво
земеделие по проследяване на продукцията
контролира потока на сертифицирани земеделски
продукти от полето до рафтовете в магазина.
Сертификацията на Rainforest Alliance устойчиво
земеделие контролира дали производителите
отговарят на обширните екологични, социални и
икономически критерии, определени в стандарта на
Rainforest Alliance за устойчиво земеделие.

Взаимно признаване на стандартите на
UTZ и Rainforest Alliance
Земеделските производители и горските
предприятия трябва да отговарят на строги
принципи за опазване на околната среда,
подобряване на поминъка и осигуряване на
благосъстоянието на местните общности в районите
на производство. През януари 2018 г. UTZ се
обедини с Rainforest Alliance.
След сливането, двете организации са в процес на
разработване на комбиниран стандарт по
проследяване на продукцията, който се очаква да
представят в средата на 2020 г. Междувременно бе
обявено временно решение за взаимно признаване
на сертификационния процес по проследяване на
продукцията.
Това позволява на компаниите да купуват
сертифицирани съставки на UTZ и Rainforest Alliance
само с един сертификат по проследяване на
продукцията за всяка една от програмите. Preferred
by Nature предлага и двете сертификации и можем
да ви помогнем в сертификационния процес.

Кои земеделски продукти могат да бъдат сертифицирани?
Сурови и преработени земеделски материали и съставки: Банани, говеждо месо, какао/шоколад, кокос,
кафе, отрязани цветя, билки, портокали, палмово масло, ананаси, подправки, чай и др.
Продукти на основата на дървесина и целулоза: облекла от фибри, строителни продукти, мебели, опаковки
и хартия.

Над 100 земеделски култури могат да бъдат сертифицирани според стандарта на Rainforest Alliance за
устойчиво земеделие.

www.preferredbynature.org

Как можем да подкрепим вашия
бизнес?
Можем да подкрепим целите на вашата компания за
устойчивост в следните области:

Верига за доставки & снабдяване
•

•
•

Разработване на отговорни политики и
изисквания към доставчиците, които не
допринасят за обезлесяването;
Очертаване на веригите ви за доставка и оценка
на рисковете;
Свързване на вашите клиенти с производители
или доставчици, сертифицирани по Rainforest
Alliance.

Сертификация & сигурност
•

•
•

Прилагане на политики за снабдяване,
подобряване на проследяемостта и подпомагане
на съответствието на доставчиците;
Мониторинг и оценка на вашите постижения за
устойчиво снабдяване спрямо политиките ви;
Получаване на сертификат (по проследяване на
продукцията) за вашите дейности от независима
трета страна.

Маркетинг & комуникации
•

•

•

Обучение за маркетингови и комуникационни
екипи относно устойчивостта и въздействието на
Rainforest Alliance;
Помагане в разработването на ефективни
маркетингови/комуникационни послания и
инструменти;
Подпомагане на вашите маркетингови усилия за
устойчивост.

Обучение & техническо осигуряване
•

•

•

Обучение на вътрешни екипи за
сертификационни стандарти и одитни
изисквания;
Предлагане на онлайн курсове за
сертификационни обозначения, проследяемост и
търговски марки;
Предлагане на образователни материали за
устойчиво земеделие, горско стопанство,
туризъм, смекчаване и адаптиране към
климатичните промени.

Нашият опит
Експертиза
С 25-годишен опит в сертифицирането, създадохме
екип от квалифицирани одитори, разположени в
Европа, Америка, Русия, Африка, Океания и Азия.
Ние обслужваме компании от всякаква величина,
произвеждащи разнообразни земеделски продукти,
включително кафе, чай, кокос и тропически
плодове. Понастоящем поддържаме повече от 1100
активни сертификата за Rainforest Alliance
устойчиво земеделие по проследяване на
продукцията и за земеделски производители.

Фокус върху клиента
Нашата цел е да ви предоставим полезна услуга,
която е подкрепяща и удобна за работа. Нашите
професионални услуги се изпълняват в срок и с
високо качество. Ще ви предоставяме актуална
информация относно развиващите се
сертификационни изисквания чрез актуализации за
клиенти и предоставяне на необходимата за вас
помощ относно разбирането и изпълнението на
сертификационните ангажименти.

Местно представителство, световен обхват
Със служители, разположени в 34 страни и
подкрепени от широка глобална мрежа от експерти,
ние се грижим за компаниите, работещи с продукти
от Rainforest Alliance сертифицирани производители,
по цял свят.

Свържете се с нас
НЕПКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД
+359 89 446 5912; +359 89 446 5910;

bulgaria@preferredbynaure.org

www.preferredbynature.org

