COMUNICAT DE PRESĂ - 02/4/2015

O oportunitate de a deveni „Promotor Certificat CEPA®”
Am dori să vă atragem atenţia asupra Certificării CEPA®, un program european de certificare nou care susţine
EN16636, un standard publicat recent în domeniul serviciilor profesionale de combatere a dăunătorilor.
Considerăm că acest standard şi programul de Certificare CEPA® va deveni punctul de referinţă la nivel
european pentru combaterea dăunătorilor.
Pentru ca societatea dvs. să fie una dintre cele implicate în mod activ în stimularea companiilor din domeniul
controlului dăunătorilor şi pentru a obţine acest simbol unic şi nou al calităţii, va propunem să vă înscrieţi
pentru a deveni „Promotor certificat CEPA®”. CEPA îşi propune să acorde această distincţie unică,
producătorilor şi distribuitorilor care se angajează să promoveze activ programul de certificare CEPA®.
În calitate de „Promotor certificat CEPA®”, întreprinderea dvs. va fi privită astfel:






în poziţia unui mecanism de angrenare a standardelor şi a profesionalismului
contribuind la protejarea gestionării ciclului de viaţă al produselor
căutând conexiuni constructive cu organismul nostru profesional european şi cu cele 27 de asociaţii
naţionale şi regionale care includ peste 10 000 de operatori în domeniul controlului dăunătorilor
sprijinind un mediu curat şi cele mai bune practici în avantajul sănătăţii publice
un actor implicat în ceea ce priveşte responsabilitatea socială a întreprinderilor, prin intermediul efortului
public şi în vederea dezvoltării industriei

A.N.O.DDD și CEPA creează o reţea de companii profesionale în domeniul combaterii dăunătorilor pe
teritoriul României şi peste tot în Europa, care îşi pot demonstra competenţele în faţa clienţilor şi care pot
asigura o măsură a calităţii. De asemenea, ne vom concentra asupra clienţilor pentru a-i încuraja să se adreseze
numai companiilor certificate CEPA®. Am avea nevoie de ajutorul dvs. pentru ale putea aborda aceste
persoane. Vă rugăm să ne permiteţi să vă recomandăm următoarele acţiuni:



Înscrieţi-vă pentru a deveni „Promotor certificat CEPA®”
Stabiliţi ce ar putea face compania dvs. pentru a promova programul de certificare CEPA® în rândul
clienţilor săi şi trimiteţi planul de acţiune, în schimbul căruia veţi primi sigla personalizată „Promotor
certificat CEPA®”

În speranța unei bune colaborări,
Va mulţumesc,
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