השגת איכות – עכשיו תציג אותה ללקוחותיך

נובמבר 2021

שימוש נכון ומוצלח בלוגו האיכות של IQC


אישור מערכת ניהול האיכות בארגונך תורם לשיפור המוצר  /שרות ,ומביע את מחויבות הארגון
לאיכות ולשיפור מתמיד.
עכשיו הזמן לשימוש ה –  ISOגם ככלי שיווקי-תדמיתי.



יותר ויותר צרכנים בישראל ,הן הפרטיים והן המוסדיים ,מודעים ליתרונות השימוש במוצר/שרות ,או
בהתקשרות עם ספק שמערכת ניהול האיכות שלו מאושרת .מומלץ להדפיס את הלוגו על ניירת
משרדית ,פרוספקטים ,מודעות ,רכבי שיווק וכל חומר פרסומי ובאתר האינטרנט של ארגונך.
פרסם את לוגו האיכות בכל פרסומיך ותגדיל את פלח השוק שלך!



הקריטריונים לשימוש בלוגו מבטיחים אי הטעיית הלקוחות וציבור הצרכנים הצורכים את
המוצרים ו/או השירותים של הארגונים שהותעדו.

הנחיות לשימוש בלוגו/סמל המאשר מערכת ניהולית (איכות ,בטיחות ,סביבה וכו')
 .1השתמש רק בלוגו שאושר לך על פי התעודה שהנפקה לארגונך ע"י  – IQCהמכון לבקרה ואיכות,
אשר סופק לך בדוא"ל .הלוגו יודפס בצורה ברורה וקריאה .ניתן להגדילו ,אך מבלי לשנות
הפרופורציות של חלקי הלוגו או צבעיו.
 .2אין להדפיס את הלוגו לאישור מערכת ניהולית (תקני  )ISOעל גבי מוצר או כל אריזה של המוצר.
 .3אין לעשות שימוש בלוגו על גבי ניירת שאינה שיווקית כגון :אישורי התאמה ( ,)C.OCאישורי בחינה
( ,)C.O.Tאישורי אנליזה ( ,)C.O.Aשירטוטים.
 .4הלוגו יפורסם רק בהקשר לתחום העיסוק המוגדר במסגרת האישור ולא בהקשר תחומים האחרים.
 .5לוגו רשות אקרדיטציה (כגון  UKAS/RVAכאשר קיים) יהיה צמוד תמיד ללוגו של  IQCולא יותר
בולט ממנו ויחול עליו כל הכתוב לעיל.
 .6אסור להשתמש בלוגו במקרה של השעייה או שלילת תעודה.
 .7ניתן להוסיף מידע להבהרה בסמוך ללוגו בתנאי שמידע זה לא יטעה את מחזיקי העניין והציבור
 .8מותר להשתמש בלוגו עם גרסת תקן שפג תוקפו (הגרסה ע"פ שנת הוצאה) עד  3שנים מפגות
הגרסה( .לדוגמא:הלוגו של  9001:2008פג ב 9.2018-ולכן מותר להשתמש עד )9.2021
 .9בכל שאלה/בקשה בנושא פרסום לוגו האיכות נא פנה למרכז המידע ב – .IQC

בהצלחה!
 QAM14-04 02הנחיות לשימוש בלוגו 21.11.21
המכון לבקרה ואיכות איי .קיו .סי בע"מ ,רחוב רבניצקי  , 6א.ת .סגולה ,פתח תקווה 49277
טל'  ; 03 -9313555פקס www.iqc.co.il , E–Mail:sec@iqc.co.il ,03-9044406

