Quality Symbol
Συμβουλευτική Αναπτυξιακή ΕΠΕ

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκτίμησης
Κοσμητολογικών Προϊόντων και η εταιρεία
Συμβούλων Quality Symbol ένωσαν τις δυνάμεις τους.
 ISO22716 για εταιρείες καλλυντικών

 Σύνταξη Φακέλου πληροφοριών
καλλυντικού προϊόντος

 Διαχειριστικά Συστήματα ISO9001
 Περιβαλλοντική Διαχείριση ISO14001
 HACCP, ISO22000, BRC, IFS
 Management - Οργάνωση
Επιχειρήσεων & Οργανισμών

και

Διοίκηση

 Business Consulting
 Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας
 Επενδυτικά Σχέδια - Χρηματοδότηση
 ERP - Logistics
 Εκπαίδευση Προσωπικού - Στελεχών
 Outsourcing Υπηρεσίες

 Έκθεση Αξιολόγησης Ασφάλειας
 Stability test
 Antimicrobial Effectiveness Test
(challenge test)
 Μικροβιολογικός Έλεγχος
Καλλυντικού Προϊόντος & Α' Υλών Ολικός Αριθμός Μικροβιακού
Φορτίου & Ανίχνευση Παθογόνων
Μικροοργανισμών
 Μικροβιολογικές Αναλύσεις Νερού
Παραγωγής

 Δημιουργία manual λειτουργικών προτύπων

 Φυσικοχημικές Αναλύσεις Νερού
Παραγωγής

 Συστήματα ελέγχων – επιθεωρήσεων

 Δερματολογικοί Έλεγχοι In-Vitro

 Έρευνες ικανοποίησης πελατών
 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 Αυτοεπιθεώρηση (audit)
παραγωγικών μονάδων

ISO 22716 – Κανόνες Ορθής Παραγωγής στα καλλυντικά
Το πρότυπο ISO22716, στη νέα του έκδοση, ενσωματώνει τους
Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Παραγωγής (Good Manufacturing
Practices) για τη βιομηχανία καλλυντικών, θέτει νέες, υψηλότερες
απαιτήσεις και απευθύνεται στη διεθνή αγορά. Αποτελεί ένα εργαλείο
χρήσιμων

πρακτικών

εφαρμογής,

κανόνων

λειτουργίας

και

οργανωτικών κατευθυντήριων οδηγιών. Εστιάζει στην τεχνολογική
υποδομή, τις διαχειριστικές διαδικασίες και τον ανθρώπινο παράγοντα,
που επηρεάζουν την ασφάλεια του καλλυντικού.

Στοχεύει στην ασφάλεια των καλλυντικών κατά την παραγωγή τους,
την αποθήκευση και τη διακίνηση και διασφαλίζει κάθε βήμα από την
α΄ ύλη μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Ήδη στις Η.Π.Α. το FDA (Food & Drug Administration) προσαρμόζει τις
απαιτήσεις του με το ISO22716 και στην Ιαπωνία και τις υπόλοιπες
χώρες της Ασίας έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο με το ASEAN Cosmetic
GMP guideline.

Επιπλέον, η κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει την προσαρμογή από τον
Ιούλιο 2013 για την υποχρεωτική συμμόρφωση όλων των καλλυντικών
που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ανεξάρτητα της χώρας παραγωγής τους.

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και πιστοποίηση
κατά ISO 22716


Διεθνής

Αναγνωρισιμότητα

-

Προβάδισμα

έναντι

του

ανταγωνισμού


Αύξηση της Εξωστρέφειας και της Ανταγωνιστικότητας



Νέες

συνεργασίες

με

μεγάλους

πελάτες,

που

απαιτούν

οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO22716 Άνοιγμα σε εξαγωγές - νέες αγορές


Ουσιαστική

ικανοποίηση

του

πελάτη

παρέχοντας

ασφαλή

προϊόντα στο επίπεδο ποιότητας και τιμής που έχει συμφωνηθεί


Τυποποίηση της παραγωγής και των συντελεστών αυτής σταθεροποίηση ποιότητας - θωράκιση έναντι "ατυχημάτων",
λαθών και παραβλέψεων



Μείωση των αστοχιών και των ελαττωματικών και άρα του
κόστους διαχωρισμού και επανακατεργασίας αυτών



Εξασφάλιση υψηλών επιδόσεων στους δείκτες παραγωγικότητας
αφού το προσωπικό λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένα πρότυπα
και

άρα

αποδίδει

εργασιακά

τη

μέγιστη

παραγωγικότητα

σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας


Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις



Προστασία από την επιβολή προστίμων και ποινών και από τη
δυσφήμηση της επιχείρησης

Η προσέγγιση μας για το ISO 22716
Πιστεύοντας ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν και βλέποντας
μέσα από την οικονομική κρίση ευκαιρίες ανάπτυξης και πρόκρισης, υποστηρίζουμε
την ανάπτυξη και εφαρμογή του νέου προτύπου ISO 22716 στις εταιρείες
καλλυντικών της χώρας μας με ειδικές τιμές και πάντα με την πιο αξιόπιστη λύση.
Στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε για την εταιρεία σας ένα πρακτικό, ευέλικτο και
ουσιαστικό Σύστημα Ποιότητας, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του
προτύπου και θα είναι πιστοποιήσιμο. Έτσι, η εταιρεία σας θα μπορέσει να
πρωταγωνιστήσει στις αλλαγές που έρχονται στο χώρο των καλλυντικών και να
εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης που δίνονται μέσα από την ανακατανομή της
αγοράς.
Η Quality Symbol στα 20 χρόνια που δραστηριοποιείται στην αγορά έχει αναπτύξει
σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη απλών, πρακτικών και ευέλικτων
διαχειριστικών συστημάτων (ISO22716, ISO9001, ISO14001, ISO22000, ISO17025),
πιστοποιήσιμων από αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης. Η ολιστική
προσέγγιση, κυρίως λόγω της ευρύτερης τεχνογνωσίας της Quality Symbol σε
θέματα management, πωλήσεων και διαχείρισης προσδίδει υψηλή προστιθέμενη
αξία στην οργάνωση της επιχείρησης σας και τη βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.
Η ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. λειτουργεί από το 1997 ως εργαστήριο έρευνας και ποιοτικού
ελέγχου και έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στα κοσμητολογικά προϊόντα.
Ειδικεύεται στις επιστημονικές έρευνες, τις εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και τις
συμβουλές και εκτιμήσεις σχετικά με την παρασκευή, τον έλεγχο, την ασφάλεια, την
πιστοποίηση, την υγεία, την προστασία περιβάλλοντος και καταναλωτών καθώς και
κάθε άλλο συναφή με τον κλάδο των καλλυντικών τομέα.
Η συνεργασία των δυο εταιρειών, Quality Symbol ΕΠΕ και ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ. ΑΕ θα
εξασφαλίσει στην επιχείρηση σας επιστημονική εγκυρότητα, συμπυκνωμένη γνώση,
εμπειρία σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο, τεχνική υποστήριξη και μετά την
πιστοποίηση, επιτυγχάνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή της
αγοράς.
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Λ. Μαραθώνος 115, 153 51 Παλλήνη Αττικής
Τηλ.: 210 666 9351 -2, Fax: 210 666 8690
e-mail: info@elinek.gr,
web site: www.elinek.gr
Κατερίνα Ζουριδάκη
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Ζαν Μωρεάς 60, 152 35 Χαλάνδρι
Αττικής 27, 152 31 Βριλήσσια
Τηλ.: 210 8056562, Fax: 210 8056054
e-mail: contact@qualitysymbol.gr,
web site: www.qualitysymbol.gr
Εύη Κωνσταντινίδη

