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הנחיות לשימוש בסמליל – LOGO

המאשר תנאי גידול נאותים ( )G.A.Pלקנביס רפואי  -לפי IMC-G.A.P
 .1מבוא
 .1.1הסמלילים (לוגו) והזכויות הנלוות להם (מכל סוג שהוא ,לרבות קנין רוחני) שייכות למשרד הבריאות
(יק"ר) ו/או ל. IQC -
 .1.1קריטריונים אלה מבטיחים שהשימוש בסמליל ,ימנע הטעיית הציבור והארגונים הצורכים את המוצרים
ו/או השירותים של .IQC
 .1.1מטרת ההנחיות במסמך זה היא להבטיח שכללי השימוש בלוגו:
 ברורים ומובנים לעוסקים המאושרים על ידי  IQCתחת תוכנית  IMC-G.A.Pלקנביס רפואי מאפשרים ניצול מלא של היתרונות שהשימוש בסמליל מקנה. -אינם מנוגדים לדרישות החוק ,להנחיות היק"ר ולנהלי .IQC

 .2כללי השימוש בסמליל (לוגו)
 .1.1פרסום הסמלילים יהיה במלואם ולא בחלקם וללא ביצוע כל שינוי בצורה ,בצבע ו/או בתוכן ,עם זאת
ניתן להשתמש בסמליל במונוכרום.
 .1.1בכל גודל סביר ,ובלבד שלא יפגעו בהירותם והבנת הכתוב בהם תוך שמירת הפרופורציות של צורתם
 .1.1הערת ההסתייגות חייבת להיות קריאה ,בפונט התואם את העיצוב והכיתוב האחר על המוצר
 .1.2הסמליל יפורסם רק בהקשר לתחום העיסוק המוגדר ובמסגרת האישור ,ולא בהקשר לתחומים אחרים
בהם עוסק הארגון ,ובצורה שאינה מטעה את המפעלים לעיבוד קנביס רפואי.
 .1.2סימון המוצר הסופי (המשווק לצרכן) יהיה בסמליל של הקנאביס הרפואי להלן
 .1.2מותר להדפיס את הסמליל על גבי ניירת עסקית-נייר מכתבים ,מעטפות ,כרטיסי ביקור ,תעודות
משלוח ,חשבוניות ,על גבי חומר פרסומי של העוסק וכן מותר להשתמש בסמליל במדיה אלקטרונית
כגון באתר האינטרנט של החברה
 .2.2חובה להעביר למכון לבקרה ואיכות IQC -דוגמאות אריזה/תוויות לסימון מוצר מאושר הנושאים
את הסימונים הנדרשים לאישור ,טרם הפצתם או ביצוע כל שימוש בהם לביקורת ואישור סופי.

 .3סימון מוצר מפוקח
עוסק שאושר על ידי המכון לבקרה ואיכות IQC -במסגרת תוכנית  IMC-G.A.Pלקנביס רפואי ,ישתמש
בסמליל לפי ההנחיות שלהלן:
 .1.1הסמליל יופיע על מוצר מאושר בלבד או אריזתו הראשונית ו/או אריזה משנית המיועדת להובלה
בצמוד לסמליל היק"ר ,יחד עם מס' העוסק וההצהרה מאושר .IMC-G.A.P
 .1.1הפסקת האישור או השעייתו ,מכל סיבה שהיא ,מחייבת הפסקה מיידית של השימוש בסמליל ובכלל
זה באריזות מסומנות ושימוש בניירת עסקית ובמדיה אלקטרונית הנושאת את הסמליל
הסמליל בגודל התואם
את ההוראות לעיל.
ניתן לבחור
בעברית/אנגלית
בהתאם לעיצוב
האריזה
מספר יצרן בIQC -
הסתייגות,
הערת
בגודל פונט קריא

מאושר IMC-G.A.P

####
תנאי הגידול של מוצר זה אושרו על ידי
המכון לבקרה ואיכות – IQC

IMC-G.A.P Approved

####
Growing practicies of this product have
been approved by the
Institute of Quality & Control - IQC
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