Орган по сертификация на системи за управление
Ем Джи Глобал ООД

Използване на знаците за сертификация на Ем Джи Глобал
Сертифицираните от Ем Джи Глобал клиенти могат да използват сертификационните знаци
на Ем Джи Глобал, за да популяризират постиженията си. Организациите могат да използват
знаците само за предоставянето на стоки и услуги, включени в обхвата на сертификация.
Знаците за сертификация могат да се използват в широк спектър, но моля имайте предвид,
че има правила за използването им.
Тук може да намерите информация за това как и къде може да се използват знаците.
Използване на сертификационните знаци без акредитационното лого.
Сертификационният знак на Ем Джи Глобал съдържа логото на Ем Джи Глобал, видът на
стандарта и на системата за управление, която е сертифицирана. Ето някои примери:

Къде може да се използват:
• Уеб-сайтове, Канцеларски материали и превозни средства
• Стикери за прозорци & Знаци
• Промоционални стоки и рекламни материали
• Огради и Знаци на фирмено облекло
Примери:

✔ Превозни средства
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✔ Уеб-сайтове

✔ Бланки за писма
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Къде не може да се използват:
• Продукти
• Опаковки на продукти
• Сертификати за калибриране
• Сертификати от инспекции
• Изявления за съответствие на продукт
Примери:

✘ Сертификати

✘ Вторични опаковки

Използване на знаците за сертификация
Силно насърчаваме нашите клиенти да предоставят и линк към нашия Ем Джи Глобал
уебсайт. По този начин се осигурява по-голяма информираност за стандартите и позволявате
на Вашите клиенти да разберат повече за това, как сертификацията е от полза за Вашия
бизнес, а по този начин и за техния.
Когато реферирате към нашия уебсайт https://mgglobal.eu , предоставете линк към
специфична страница, която искате посетителите да отворят. Например, ако сте
сертифицирани по ISO 9001, може да реферирате към този стандарт:
https://mgglobal.eu/bds_en_iso_9001_2015-bg/

На всички сертифицирани клиенти заедно със сертификатите се изпращат и съответните
сертификационни знаци.
(Моля, имайте предвид, че това е единственият източник за получаване на знаците за
сертификация на Ем Джи Глобал; изтегляне от Google може да доведе до използване на
неактуални знаци)
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