FORNECIDO POR GLOBAL DATA VISION

JUNTE-SE AO PRIMEIRO
REPOSITÓRIO CENTRAL
DO MUNDO PARA SERVIÇOS
DE TESTES ESPECÍFICOS
DE INDÚSTRIA.
A nossa base de dados mundial destina-se a ajudar as organizações
industriais a localizar facilmente informação essencial e ao mesmo
tempo ganharem visibilidade no mercado e expandirem a sua quota
de mercado atual. Quer procure laboratórios de testes ou serviços
específicos da indústria, o Directório Global vai ao encontro das
iniciativas de transparência da OMC TBT, ao mesmo tempo que oferece
uma ferramenta de pesquisa online personalizada para satisfazer
as suas necessidades. Desde uma riqueza de informação sobre
empresas e produtos até uma plataforma actualizada de regulamentos
nacionais e internacionais, os utilizadores podem esperar ter acesso
contínuo ao directório mais actual e centralizado do mercado.

•	Recurso de confiança para serviços

internacionais de testes & listagens
de laboratórios

•	Cria visibilidade no mercado para

laboratórios que procuram envolver-se
em novos mercados

•	Permite aos clientes um diretório
centralizado para laboratórios,
utilizando palavras-chave, locais
e normas internacionais

•	20% de desconto para os membros/
clientes participarem

•	Expande a exposição do mercado

laboratorial para uma audiência global

•	Empresas regionais terão a capacidade
de servir mercados para além dos
seus próprios
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Normas
Aprovações e acreditações
Segurança e desempenho
Certificação de Marcas
Serviços Laboratoriais
Produtos testados
Serviços de testes

Global
Data Vision

Normas
Indústria
Palavra-chave
Localização
Mercado Global de Testes
Acesso aberto

• Diretório de Produtos de marca-branca
• 	 Venda de listas multi-laboratoriais
• Publicidade
• Parceria de Canais
• Mercado Global de Testes
• OMC TBT

Fornecido por Global Data Vision
A Global Data Vision é um fornecedor de soluções a nível mundial
com uma posição única para identificar e corrigir lacunas dentro das
empresas relacionadas com as normas. Com a vasta experiência da
equipa na implementação de iniciativas diretivas através da criação de
programas, alinhada com uma comunidade global de especialistas no
desenvolvimento de produtos normalizados, a Global Data Vision está
preparada para otimizar os nossos conhecimentos internacionais para
ajudar a atingir os seus objetivos comerciais. Valorizamos a confiança,
o conhecimento e a integridade acima de tudo e queremos utilizar
a nossa perícia e recursos para o ajudar a alcançar o crescimento e
manter a consistência, qualidade e segurança em todas as àreas.

Como podemos ajudar
Esterá sempre preparado para o próximo passo com o apoio da Global Data Vision. Quer se trate da criação e i
mplementação dos seus regulamentos, conectando-se com uma comunidade global de especialistas, ou da procura
de laboratórios e serviços de teste, temos a perícia e os recursos para o ajudar a otimizar o seu crescimento.

O DIRETÓRIO GLOBAL

SERVIÇOS DE CONSULTA

•	Fornece um recurso de

•	Ajudar no desenvolvimento

•	Pesquisa fácil de testes

•	Criar um processo eficiente

•	Criar rendimento através

•	Parceria com outros peritos

confiança para informação
e serviços

de benefícios de membro

e crescimento de programas
para implementação
do sector

FÓRUM DE TECNOLOGIA
DE NORMAS

•	Discutir tópicos relevantes da
indústria com especialistas

•	Conecte-se com outras pessoas
na sua indústria

•	Promover a consistência
& segurança

theglobaldirectory.org

