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SERTIFIKAVIMAS RODO JŪSŲ 

ORGANIZACIJOS ĮSIPAREIGOJIMĄ 

VEIKSMINGAI DIEGTI  

VADYBOS SISTEMĄ IR NUOLAT 

TOBULĖTI 
 

Tik geriausioms bendrovėms pavyksta 

gauti visame pasaulyje savo 

kompetencija garsėjančios 

sertifikavimo paslaugas teikiančios 

įmonės „Bureau Veritas“ sertifikatą. 

„Bureau Veritas Certification“ 

sertifikavimo ženklas reiškia 

patikimumą, tvarumą ir pasitikėjimą, o 

tai kuria pridėtinę vertę jūsų prekių 

ženklui. 

 
Sveikiname! Dabar esate sertifikuoti, 

tad galite laisvai naudoti šį gerbiamą ir 

visame pasaulyje pripažįstamą ženklą 

reklamai savo žiniatinklyje ir ant 

popierinių raštinės reikmenų, pakuočių, 

transporto priemonių, biurų pastatų ir 

kt. 

 
Mūsų sertifikavimo ženklai yra 

įrodymas, kad ne tik buvo atliktas 

„Bureau Veritas Certification“ 

sertifikavimo procesas, bet ir 

išduotas teisėtas sertifikatas. 
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SERTIFIKAVIMO ŽENKLAI 

NAUDOJAMI 

VISŲ RŪŠIŲ 

SERTIFIKATAMS 

 

KOKYBĖ 

ISO 9001 

 

 
SVEIKATA IR SAUGA 

ISO 45001 

 

 
APLINKOSAUGA 

ISO 14001 

 

 
SOCIALINĖ 

ATSAKOMYBĖ 

SA 8000 

 
IT SAUGUMAS 

ISO 27001 

 

 
SEKTORIŲ 

STANDARTAI 

IATF 16949 (automobilių), 

AS/EN 9100 (aviacijos ir 
kosmoso), 

ISO 22000 (maisto), 

FSC (miškininkystės) ir t. t. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Jūsų sertifikatas rodo jūsų vadybos sistemų atitiktį taikomiems standartams – jis nepatvirtina konkretaus produkto ar paslaugos 

ypatybių. Todėl sertifikavimo ženklus ar nuorodas į sertifikatą turite naudoti atsakingai – niekada nesudarykite klaidingo įspūdžio, kad 

sertifikuoti produktai ar paslaugos arba kad sertifikatas taikomas veiklai ir vietoms, kurios nepatenka į sertifikavimo taikymo sritį. 

 
 

ŠIOJE LENTELĖJE APIBENDRINAMAS LEISTINAS 

„BUREAU VERITAS CERTIFICATION“ SERTIFIKAVIMO 

ŽENKLIŲ NAUDOJIMAS 

 

SU PRODUKTO PAREIŠKIMU* 

 

 

Ant produkto ar pirminės pakuotės (vitrinos ar mažmeninės 
 prekybos pakuotės) 

Ant didesnių dėžių ir kt., naudojamų produktams 

vežti (antrinės ar tranzitinės pakuotės) 
 

Ant transporto priemonių ar nuolatinių konstrukcijų, pvz., 

pastatų, reklamos tikslais 
 

 
Brošiūrose, interneto svetainėse, reklamose... 

 

 
 

 
* Šis produktas sukurtas arba pagamintas pagal 

vadybos sistemą, kurią sertifikavo „Bureau Veritas“ 

pagal ISO 9001:2015 standartą. 

 
„Bureau Veritas Certification“ sertifikato numeris 

XXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pastaba. „Bureau Veritas Certification“ sertifikavimo ženklas negali būti naudojamas laboratorinių tyrimų, kalibravimo ar patikrinimo 
ataskaitoms ar sertifikatams. 
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PRAKTINĖS 

GAIRĖS, 
KAIP NAUDOTI 
SERTIFIKAVIMO 
ŽENKLUS 

SKAITMENINIO BENDRAVIMO 

REKOMENDACIJOS IR 
VENGTINAS ELGESYS 
SKAITMENINIS BENDRAVIMAS KELIA 
SAVUS IŠŠŪKIUS. PATEIKIAME 
PAPILDOMAS TAISYKLES IR GAIRES, 
PADĖSIANČIAS JUOS ĮVEIKTI 

 

 

SPALVOS  MATMENYS 
 

ORIGINALI SPALVA 

 
„Bureau Veritas Certification“ ženklas spausdinamas 

dviem spalvomis: 

 
„Pantone 404 C“ pilka  „Pantone 200 C“ 

raudona 

 

 

JUODA IR BALTA 

 

 
 

KOKIA INFORMACIJA RODOMA? 

DYDIS 

 
Mažiausias sertifikavimo ženklo aukštis – 12 
mm. 

 
APSAUGINĖ ZONA 

 
Siekiant išlaikyti vizualinį sertifikavimo ženklo 

vientisumą, turi būti paliktas minimalus plotas 

(apsauginė zona), atitinkantis 50 proc. 

logotipo raudonojo bloko aukščio (h). 

 

 
Apsauginė zona 

 
SERTIFIKAVIMO ŽENKLO 

NAUDOJIMAS INTERNETO 

SVETAINĖJE 

 
Atminkite, jūsų sertifikavimo ženklas 

skirtas jūsų vadybos sistemai, o ne 

jūsų produktams. Galite sertifikavimo 

ženklą publikuoti interneto svetainės 

puslapyje, kuriame rodomas 

sertifikuotoje gamybos vietoje 

pagamintas produktas, tačiau gali 

reikėti pridėti produkto pareiškimą. Jei 

tinklalapiuose rodomi keli produktai, 

turite pasirūpinti, kad VISI puslapyje 

rodomi produktai būtų gaminami 

sertifikuotoje vadybos sistemos 

vietoje. 

 
Interaktyviosios interneto svetainės 

pertvarko puslapio turinį, kad būtų 

lengviau skaityti. Turite užtikrinti, kad 

interaktyviojoje interneto svetainės 

versijoje: 

 
NUORODOS Į JŪSŲ 

„BUREAU VERITAS“ SERTIFIKATĄ 

SOCIALINĖJE ŽINIASKLAIDOJE 

 
Socialinės žiniasklaidos įrašai dažnai turi 

būti trumpi, tačiau vis tiek turite vengti 

klaidinimo. Kalbėdami apie „Bureau 

Veritas“ sertifikatą, turite remtis specialiu 

vadybos sistemos standartu ir būti tikslūs: 

 
Mūsų aplinkos apsaugos vadybos 

sistemą sertifikavo „Bureau Veritas“ 

pagal ISO 14001. 

„Bureau Veritas“ mūsų produktams 

suteikė žaliąjį patvirtinimo ženklą! 

 
Sertifikavimo ženklas pritaikomas atsižvelgiant į tą standartą, pagal kurį esate sertifikuoti (t. y. ISO 9001, ISO 14001). Tai 

VIENINTELĖ kintanti sertifikavimo ženklo dalis. Sertifikavimo ženklą galima naudoti su nuoroda į sertifikato numerį arba be 

nuorodos (t. y. numeriu „Bureau Veritas“ sertifikate, kuris unikaliai nurodo jūsų organizaciją). 

 
VIENAM SERTIFIKATUI KELIEMS SERTIFIKATAMS 

ISO 9001 

sertifikavimo ženklas nebūtų atskirtas 

nuo produkto pareiškimo; 

būtų užtikrintas mažiausias sertifikavimo ženklo 

aukštis. 

 

Rekomenduojamas dydis: interneto 

svetainėje (darbalaukio versijoje) 

sertifikavimo ženklas turėtų būtų 200
 
SA 8000 
 
BUREAU VERITAS 

Cerfitication 

 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 45001 

BUREAU VERITAS 

Certification 

pikselių (ne daugiau kaip 250 pikselių) 

pločio. 

 

Pastaba. Galimi keturi sertifikavimo ženklų formatai: jpeg, GIF, EPS ir „Illustrator“. 
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50 % h 

Mažiausias 

aukštis – 
12 mm h 

50 % 

h 



 

 

 
KAIP „BUREAU VERITAS“ GALI JUMS 
PADĖTI 

PRANEŠTI APIE

„BUREAU VERITAS“ – 

PASAULINĖ 

SERTIFIKAVIMO 

LYDERĖ 

 
Bendradarbiaujame su klientais visuose sektoriuose, kad padėtume jiems spręsti kokybės, sveikatos ir saugos, aplinkos apsaugos, 

įmonių rizikos ir socialinės atsakomybės problemas. Mūsų pasaulinis ekspertų auditorių tinklas ir įvairūs audito, mokymų ir sertifikavimo 

sprendimai padeda optimizuoti veiklą nuolat tobulinant procesus ir vadybos sistemas. 

 

SERTIFIKAVIMO FILIALAI PASAULYJE 

 
 

 

 

Europa 

SERTIFIKAVIMĄ? 

JEI NORITE REKLAMUOTI SAVO PASIEKIMUS, „BUREAU 

VERITAS“ GALI PRISIDĖTI PRIE VEIKSMŲ PLANO 

 
• Galime padėti suorganizuoti renginį, skirtą oficialiam 

sertifikatui pasirašyti. 

• Galime patarti kaip optimaliai naudoti sertifikavimo 

ženklus. 

• Galite išleisti „Bureau Veritas“ patvirtintą pranešimą 

spaudai. 

 

 
 
 

SIŪLOME BŪDUS, KAIP PRANEŠTI APIE SAVO 
SERTIFIKAVIMĄ IR 

PABRĖŽTI JO SVARBĄ 

 
• Savo pasiekimais galite pasidalyti viename iš 

„Bureau Veritas Certification“ organizuojamų seminarų. 

• Galime padėti sukurti atvejo tyrimą arba vaizdo įrašą ir 

išplatinti jį savo socialinės žiniasklaidos kanalais. 
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Š. ir P. Amerika 

13 

 
 
 
 
 
 

Afrika 

18 

 

Azija, Artimųjų 

Rytų ir Ramiojo 

vandenyno šalys 

30 

 

SVARBU Akreditavimo ir (arba) sertifikavimo standartai ir sąlygos svarbesni už šiame 

dokumente pateiktą informaciją. Sertifikavimo ženklo naudojimas yra sertifikavimo 

įstaigos suteikta teisė. Jei sertifikato galiojimas sustabdomas arba nutraukiamas, 

nebegalite naudoti reklaminės medžiagos, kurioje yra nuoroda į „Bureau Veritas 

Certification“ sertifikatą. Tinkamas sertifikavimo ženklo naudojimas yra sutartinis 

įsipareigojimas. Sertifikavimo ženklo naudojimas gali būti stebimas atliekant auditą.

 

certification.bureauveritas.com 

certification.contact@bureauveritas.com 
Pastaba. „Bureau Veritas Certification“ sertifikavimo ženklas negali būti naudojamas laboratorinių tyrimų, kalibravimo ar patikrinimo  
ataskaitoms ar sertifikatams. 
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https://certification.bureauveritas.com/%23utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=cer_mark
mailto:certification.contact@bureauveritas.com


 
 

PASITIKĖJIMO 

FORMAVIMAS 

„Bureau Veritas“ – „verslas verslui ir visuomenei“ 
tipo bendrovė, prisidedanti prie pokyčių mus 
supančiame pasaulyje. Testavimo, tikrinimo, 
sertifikavimo ir techninių paslaugų lyderė padedanti 
klientams visuose sektoriuose spręsti kokybės, 
sveikatos ir saugos, aplinkos apsaugos ir socialinės 
atsakomybės problemas. 

SERTIFIKAVIMAS SIEKIANT 
NUOLAT TOBULĖTI 

„Bureau Veritas“ yra viena iš pirmaujančių 

sertifikavimo įstaigų pasaulyje. Padedame klientams 

kiekviename žemyne nuolat tobulinti vadybos 

sistemas ir organizacijos veiklą – tai leidžia 

sumažinti riziką, užtikrinti atitiktį, padidinti 

suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Bureau Veritas Certification“ 

Bureau Veritas Lit, UAB 

Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius, LIETUVA 

bureauveritas.lt 

https://certification.bureauveritas.com/%23utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=cer_mark

