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Laboratóriumi 
Vizsgálatok

Ami az általunk fogyasztott élelmiszereket illeti, a fogyasztók
biztonsága mindig az első számú szempont. Az SGS számos
vizsgálati megoldást kínál az ellátási lánc minden szakaszában
– a szabályozásoknak, az iparági szabványoknak és az ügyfelek
elvárásainak való megfelelésének érdekében. Laboratóriumi
szolgáltatásaink keretein belül lehetőséget biztosítunk a
vizsgálandó minta analitikai, valamint mikrobiológiai
paramétereinek ellenőrzésére. A vizsgálatok során kimutatjuk
a lehetséges szennyeződéseket, allergéneket, nehézfémeket,
növényvédőszer maradványokat, valamint egy adott termék
teljes tápértékvizsgálatát is elvégezzük igény szerint.

Audit & Tanúsítási 
Szolgáltatások

A globális élelmiszer-ellátási láncban működő szervezeteknek
rendszeres ellenőrzése szükséges, mely biztosítja, hogy az
iparág egyre magasabb színvonalú szabványainak, legjobb
gyakorlatainak és szabályozásainak megfeleljenek. Ezen
auditok elvégzése után a vállalatok gyakran helyi vagy
globálisan elismert tanúsítványokat kapnak - ezáltal bizonyítva
minőségüket és megbízhatóságukat Partnereik számára. Az
SGS, mint a világ vezető tanúsító cége, nemzetközi élelmiszer-
auditori és szakértői hálózattal segíti a szabványok és előírások
széles körének való megfelelést, beleértve az Egyesült
Államok Élelmiszer-szolgáltatás Modernizációs Törvényét
(FSMA) és a Global Food Safety Initiative (GFSI) által elismert
tanúsítási rendszereket. Vendéglátóipari ellenőreink higiéniai
megfigyelést és testreszabott auditokat is végeznek a
vendéglátóipari tevékenységekben, hogy segítsenek a
biztonságos élelmiszer-gyakorlatok betartásának
ellenőrzésében.

Ellenőrzési 
Szolgáltatások

Az SGS ellenőrzési szolgáltatásaival meggyőződhet arról, hogy
a megvásárolt áru a megrendelésnek megfelelő minőségben
és mennyiségben indult-e el a gyártó üzemből, vagy érkezett-e
meg Önhöz. Testreszabott ellenőrzési szolgáltatásokat
nyújtunk - a gyártástól a kiskereskedelemig -, beleértve a
termékminőséget és -biztonságot, a kárfelméréseket és az
élelmiszer-mintavételeket.

Jogszabályi Megfelelőség &
Tanácsadási Szolgáltatások

Az SGS segíti a vállalatokat a jogszabályi megfelelőség
elérésében és fenntartásában. Szakértői hálózatunkkal számos
AI-alapú eszközt fejlesztettünk ki annak biztosítása érdekében,
hogy ügyfeleink mindig megfeleljenek a legújabb előírásoknak
- elkerülve a visszahívás/panasz kockázatát és biztosítva a
folyamatos megfelelést. Szolgáltatásaink közé tartozik a
címke- és specifikáció készítés és ellenőrzés, a gyártás
támogatása, fejlesztése, valamint a jogszabályi tanácsadás.

Képzési 
Szolgáltatások

Az SGS a globális élelmiszer-ellátási láncban működő ügyfelek
számára átfogó képzési megoldásokat kínál. A képzések
számos formátumban elérhetőek, beleértve a virtuális oktató
által vezetett képzést (VILT) vagy az e-learning-eket is. Képzési
szolgáltatásainknak köszönhetően az egész vállalatra kiterjedő,
bevált gyakorlatokat vezethet be az alkalmazottak és a
menedzsment számára egyaránt. Növelje alkalmazottai
teljesítményét és javítsa szervezetének működési színvonalát
az SGS releváns és értékteremtő képzéseivel!

Társadalmi & Fenntarthatósági
Szolgáltatások

Ellenőrzési, képzési és tanúsítási szolgáltatásaink széles
skáláját kínáljuk Önnek, mellyel fenn tudja tartani és
demonstrálni tudja teljesítményét a társadalmi
felelősségvállalási normákkal szemben – így építve a
fogyasztói bizalmat és globális szinten biztosítva a legjobb
gyakorlatot. Ezen felül klímafelmérésünk és hatásvizsgálataink,
környezeti megfelelőségértékeléseink és ESG-
garanciamegoldásaink segítenek bizonyítani a fenntarthatóság
iránti folyamatos elkötelezettségét. A világ legnagyobb
társadalmi felelősségvállalási és fenntarthatósági szakértői
hálózatával tökéletes partnere vagyunk Önnek ahhoz, hogy
segítsünk fenntartani – és demonstrálni – társadalmilag felelős
és fenntartható gyakorlatait/praktikáit.
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