
Kaip „Bureau Veritas Certification“ gali 
padėti informuoti apie jūsų sertifikavimą?* 
 
Jeigu norite reklamuoti šį pasiekimą, „Bureau Veritas 
Certification“ padės jums įgyvendinti jūsų veiksmų 
planą: 

 Galime padėti organizuojant renginį, kurio metu 
įteikiamas sertifikatas. 

 Galime padėti parengti pranešimą spaudai. 

 Galime patarti, kaip geriausiai panaudoti 
sertifikavimo ženklą. 

 Galime jums patiekti didelius ir mažus lipdukus. 

 Galime patarti jums, kaip komunikuoti sėkmingo 
sertifikavimo faktą jūsų interneto svetainėje, 
pateikdami specialiai jums pritaikytą pranešimą su 
„Bureau Veritas Certification“ ženklu. 

 
Mes siūlome jums būdus, kaip komunikuoti ir pabrėžti 
savo sertifikavimą: 

 savo pasiekimu galite pasidalyti „Bureau Veritas 
Certification“ organizuojamame renginyje, 

 galite informuoti apie savo sertifikavimą mūsų 
interneto svetainėje, 

 straipsnelis apie jūsų sertifikavimą gali būti 
paskelbtas mūsų naujienlaiškyje „Business Vision“, 
kurį siunčiame savo klientams visame pasaulyje, 

 jūsų sertifikavimo patirtis gali būti pristatyta kaip 
atvejo analizė mūsų interneto svetainėje, 
renginiuose ir pan. 

 
* Konkrečių paslaugų pasiūlymas gali skirtis skirtingose šalyse; 
susisiekite su „Bureau Veritas Certification“ padaliniu savo šalyje. 

 

Kaip galite informuoti apie 
savo sertifikavimą? 

 
 
 
 
 
 
 

Daugiau informacijos ir medžiagos, kaip informuoti 
apie  savo sertifikavimą, rasite mūsų korporacinėje 

interneto svetainėje 
www.bureauveritas.com/certificationmark 

 

„Bureau Veritas Certification“ 
 

Pasaulinė sertifikavimo lyderė „Bureau Veritas 

Certification“ turi daugiau nei  80.000 klientų 

daugiau nei 100-e šalių ir yra išdavusi daugiau nei 

100.000 sertifikatų. Pasitelkdama savo 5.700 

aukštos kvalifikacijos auditorių tinklą visame 

pasaulyje ir kompetenciją, kurią pripažįsta daugiau 

nei 40 nacionalinių ir tarptautinių akreditacijos 

įstaigų, „Bureau Veritas Certification“ teikia 

plataus spektro sertifikavimo ir audito paslaugas – 

nuo bendrųjų standartų iki individualiems 

poreikiams pritaikytų schemų kokybės, sveikatos 

ir saugos, aplinkos apsaugos ir socialinės 

atsakomybės srityse. 

 

„Bureau Veritas Certification“ yra nepriklausoma 

„Bureau Veritas“ sertifikavimo įstaiga. 
 

 Daugiau informacijos apie mūsų paslaugų 
sprendimų paketą rasite čia: 
 

  
 

 Susisiekite su mumis: 
certification.contact@bureauveritas.com 
Lietuvoje: sert@lt.bureauveritas.com  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

„Bureau Veritas Certification“ 
                       UAB “Bureau Veritas Lit“ 

Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius 
Tel. (5) 233 79 75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
       Kaip galite informuoti  
  apie savo sertifikavimą? 

 
                       Taisyklės ir patarimai, kaip 
                   naudoti sertifikavimo ženklą 
                           Paslaugos ir kontaktai 

 
 
 

 
 
 
 

www.bureauveritas.com/scs 
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Tegu kiti žino apie 
jūsų pasiekimus 
 
Tik geriausioms įmonėms pavyksta gauti „Bureau 
Veritas Certification“ sertifikavimą, kuris yra 
kompetencijos ir aukščiausio lygio ženklas, 
suteikiantis papildomos vertės jūsų kompanijos 
įvaizdžiui. „Bureau Veritas Certification“ ženklas 
reiškia patikimumą, tvarumą ir pasitikėjimą. 
 
Sveikiname! Kadangi jau esate sertifikuoti, galite 
pradėti naudoti šį vertinamą ir pasaulyje 
pripažįstamą ženklą reklamos tikslais savo interneto 
svetainėje, blankuose, ant pakuočių, transporto 
priemonių, biurų pastatų ir pan. 
 
Tai yra ne tik priemonė, parodanti, kad sėkmingai 
įveikėte „Bureau Veritas Certification“ sertifikavimo 
procesą. Šie ženklai yra specializuoti – juose 
nurodoma konkretus  sertifikavimo standartas. 
 
Sertifikavimo ženkluose nurodyti įvairūs standartai, 
pagal kuriuos sertifikuota: 
 

 kokybė: ISO 9001, ... 

 Sauga ir sveikata: OHSAS 18001, ... 

 Aplinkos apsauga: ISO 14001, ... 

 Socialinė atsakomybė: SA 8000, ... 

 Informacijos sauga: ISO 27001, ... 

 Konkrečių sektorių standartai, pvz., ISO/TS 16949 
(automobilių pramonė), AS/EN 9100 (aviacija), 
ISO 22000 (maisto pramonė), FSC 
(miškininkystė)... 

 

 

Sertifikavimo ženklo grafika 
 

Spalvos 
 

 Originali spalva 
„Bureau Veritas Certification“ ženklas spausdinamas 
dvejomis spalvomis: 
- Pantone 404 C pilka 
- Pantone 200 C raudona 

 

 Nespalvota 
 
 

Matmenys 
 

 Dydis 
 Mažiausias logotipo aukštis (h) yra 12 mm. 
 

 Apsaugos zona 
Siekiant išlaikyti vizualinį logotipo vientisumą, visada 
privaloma palikti šiek tiek vietos (tuščius kraštus). 

 
 

 
 
 

Turinys 
 

Sertifikavimo ženklas bus pritaikytas pagal 
standarto(ų), pagal kurį (-iuos) esate sertifikuoti, 
žymenį (is). 
Yra TIK DVI sertifikavimo ženklo dalys, kurios yra 
kintamos – standarto žymuo ir sertifikato numeris. 
Sertifikavimo ženklą galima naudoti su nuoroda į 
sertifikato numerį arba be jos. 

Kaip ir kur galite naudoti savo 
sertifikavimo ženklą? 
 
Toliau lentelėje pateikta sertifikavimo ženklo 
naudojimo variantų santrauka. 
 
 

 

  
su papildomu 

tekstu* 
Ant produkto 
arba pirminės 
(demonstracinės 
ar mažmeninės 
prekybos) 
pakuotės 

Neleidžiama Neleidžiama 

Ant didesnių 
dėžių ir pan., 
skirtų 
produktams 
gabenti (antrinių 
ar pervežimo 
pakuočių) 

Neleidžiama Leidžiama 

Ant transporto 
priemonių ar 
nuolatinių 
konstrukcijų, 
pvz., pastatų, 
reklamos tikslais 

Leidžiama Leidžiama 

Bukletuose, 
interneto 
svetainėje, 
reklamoje ir t.t.  

Leidžiama Leidžiama 

 
* Šis produktas pagamintas taikant LST/EN/ISO xxxxx:xxxx 
standarto reikalavimus atitinkančią vadybos sistemą, kurią 
sertifikavo Bureau Veritas Certification (sert. Nr. xxxxx)" 

 
Pastaba. „Bureau Veritas Certification“ logotipas negali būti 
naudojamas ant atitikties ar analizės sertifikatų. 

 Vienos srities sertifikavimas 

 
 

 Kelių sričių sertifikavimas 

 

Pastaba. 
Sertifikavimo ženklas gali būti keturių formatų: JPEG, GIF, EPS ir 
Illustrator. 

 

Apsaugos 
zona 


