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ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Την παρουσία των βιολογικών προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά
όσο και στο διεθνή χώρο φιλοδοξεί να ενισχύσει η TÜV HELLAS (TÜV
NORD) με τη χρήση του παγκοσμίως αναγνωρίσιμου σήματός της.

Τ
Θωμάς
Αραπογιάννης,
Vice President
Agriculture
TÜV HELLAS
(TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) θέλοντας
να ικανοποιήσει τη διαρκή υπόσχεσή της
για ποιότητα και ασφάλεια και να ανταποκριθεί στις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς με στόχο την παροχή
ολοκληρωμένων λύσεων, δραστηριοποιείται ενεργά
στον κλάδο των αγροτικής παραγωγής και τροφίμων,
επενδύοντας από το 2001 στη δημιουργία αντίστοιχης
Διεύθυνσης για τον Έλεγχο και την Επιθεώρηση της
αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα.
Φτάνοντας σχεδόν 20 χρόνια μετά, η Διεύθυνση
Agrisystems (AGRO) διαθέτει πλέον εξειδικευμένη
ομάδα 19 γεωπόνων, η οποία προσφέρει συνδυασμένες υπηρεσίες (on stop service) επιθεώρησης – πιστοποίησης σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας
και εμπορίας αγροτικών προϊόντων από τον αγρό έως
τον τελικό καταναλωτή.
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει εγκεκριμένους επιθεωρητές και διαπιστεύσεις για τη διεξαγωγή
των επιθεωρήσεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (GLOBALG.A.P., BRC Food, BRC Agents &
Broker, IFS Food, IFS Broker, Tesco, GRASP και Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων).
Έτσι, με έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό,
με γνώση των πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς

αλλά και στη χώρα μας καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις τροφίμων. Το διεθνώς
αναγνωρίσιμο brand name ανοίγει την αγορά των ελληνικών γεωργικών προϊόντων στο εξωτερικό και αποτελεί το εμπορικό διαβατήριο τόσο για τις απαιτητικές ξένες αγορές, όσο και για τις ελληνικές.

Με σύντομες, αξιόπιστες
και αποτελεσματικές διαδικασίες
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) φιλοδοξεί να ενισχύσει, με τη χρήση του παγκοσμίως αναγνωρίσιμου σήματός της, την παρουσία των βιολογικών προϊόντων
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τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στο διεθνή χώρο.
Στόχος, είναι η παροχή υπηρεσιών με σύντομες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες που διασφαλίζουν τον καταναλωτή και προσφέρουν στους πελάτες πραγματική προστιθέμενη αξία. Βασικό εφόδιο αποτελεί η πολυετής εμπειρία των στελεχών της, στην
επιθεώρηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης
αλλά και προϊόντων, η οποία εμπειρία αξιοποιείται και
στην πιστοποίηση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία τρία χρόνια, η Διεύθυνση Agrisystems (AGRO) έχει σχεδόν διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της , διατηρώντας την κερδοφορία της στο 10%. Το 15% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τις επιθεωρήσεις στο εξωτερικό, προσφέροντας τις υπηρεσίες της, σε απαιτητικές αγορές όπως
Ιαπωνία, Γερμανία, Ιταλία, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο, καιΙσπανία.
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