معرفی شرکت " یوروفراگنس" اسپانیا
درسالهای اخیرهزاران شرکت در عرصه ساخت و طراحی عطر و اسانس وارد بازار شده اند که تنها تعداد انگشت شماری از این شرکت ها
موفق به تولید انبوه و راهیابی به بازارهای جهانی گردیده اند و بخش اندکی از دالیل ما برای معرفی شرکت "یوروفراگنس" به عنوان
یکی از موفق ترین شرکت ها در این عرصه به شرح ذیل میباشد:
شرکت "یوروفراگنس" فعالیت خود را در سال  0991میالدی در شهر بارسلون اسپانیا در زمینه تولید عطر ،اسانسهای صنعتی وخوراکی و
همچنین مواد اولیه کارخانه های ادکلن سازی آغاز نمود .این شرکت با دارا بودن تیم فعال و مجرب با بهره گیری از پیشنهادات مخاطبان
همواره در راستای ارتقای تنوع محصوالت و جلب هر چه بیشتر رضایت مشتریان خود گام برداشته است.
استفاده دهها شرکت وکارخانه معتبر غذایی همچون شرکت مینو درایران از اسانسهای غذایی این شرکت گواه خوبی بر برتری محصوالت
این شرکت نسبت به سایر شرکتهای فعال در ایران میباشد.
شرکت "یوروفراگنس" تنها شرکتی میباشد که بخاطر ارج نهادن به مشتریان خود وکنترل کیفیت محصوالت و همچنین کنترل سیستم
توزیع محصوالت خود فقط یک نمایندگی انحصاری در ایران دارد .و این باعث شده تا کیفیت محصوالت این شرکت در طول این چندین
سال هیچ تغییری از لحاظ کیفیت نداشته باشد .
عالوه بر ویژگی های مذکور و کیفت عالی  ،قیمت مناسب محصوالت این شرکت نیز باعث افزایش روز افزون استفاده کنندگان محصوالت
شرکت "یوروفراگنس" در ایران گردیده است.
صادرات شرکت یوروفراگنس ساالنه بالغ بر  0111تن به بیش از  01کشور جهان می باشد.
همچنین اخذ تمام گواهینامه های بین المللی توسط این شرکت  ،موجب افزایش روزافزون تولیدات گردیده است.
برخی از گواهینامه ها به شرح ذیل می باشد:
(گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه در مدیریت کیفیت)

1) ISO 9001 : 2008

(گواهینامه مدیریت زیست محیطی)

2) ISO 14001:2004

( گواهینامه جهانی مدریت ایمنی مواد غذایی و طمع دهنده های مایع)

3) OHSAS 18001:2007

درنهایت امیدواریم باکمک و همیاری شما دوستان عزیز و باعرضه محصوالت سالم و استاندارد،سهم کوچکی در سالمت جسمی و شادابی
مردم عزیز کشورمان داشته باشیم.

