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Certifiering.nu
Som ett led i marknadsföringen av FR2000
och våra certifierade företag har vi nu
anslutit oss till certifiering.nu. Inköpare av
alla kategorier går in på denna sida och
söker via branschkoden upp företag som är
certifierade.
I tjänsten som vi har lagt upp ingår
företagsnamnet och postadressen. Vi har
också förhandlat fram möjligheten att
lägga in en utförlig medverkan av resp.
certifierat företag.
Vad ingår vid en utförlig medverkan på
Certifiering.nu?
När ett företag medverkar med utförlig
information så får respektive
kontaktperson eget login till varje
individuell administrationssida. På denna
sida kan man när som helst ändra eller
komplettera utlagd information. Du kan
även kontakta dem för att få ytterligare
information! Följande information kan
presenteras:
• Individuell företagspresentation
• Logotyp
• Års- och miljöredovisningar samt
andra företagsspecifika dokument
m.m.
• Länk till företagets hemsida
• Kontaktpersoner, inkl. mail och
telefonnummer
Priset för utförlig medverkan är 750 kr +
moms per företag och år.

Nyckeln till framgång
med FR2000
En handbok på 346 sidor
Vid den förra standardens utgåva 980423-I
gavs det ut en handbok med titeln ”Steg för
Steg mot FR2000”.
Denna utgåva som baseras på den nya
standarden 050701 har utökats med det
fiktiva företaget ”Företaget AB” som
bygger på ett ventilationsföretag med egen
tillverkning och entreprenadverksamhet.
För företag som har sin affärsverksamhet
inom detaljhandeln kan denna handbok
framstå som väldigt tung och byråkratisk,
men det man då ska ha i åtanke är att
denna typ av företag ej behöver uppfylla
alla krav som finns i den nya standarden.
Genom att vi använder oss av det fiktiva
företaget vill vi exemplifiera hur man kan
uppfylla
kraven
i
standarden.
Ett verktyg för företagare och konsulter
som underlättar arbetet med att införa
FR2000
Verksamhetsledning,
utgåva
050701.
Pris 975 kr + moms.
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Vi har tagit fram en ny informationsbroschyr på 8 sidor. Denna ersätter de
tidigare broschyrerna.Broschyren kan
användas både till företag som tänker
certifiera sig och beställare som inte vet
vad FR2000 är. Broschyren är baserad på
utgåva 2005-07-01. Broschyren kan
rekvireras kostnadsfritt från kansliet.

Vi har tagit fram ett informationsblad som
kan användas av konsulter, branscher och
kedjor. Syftet med detta blad är att få
tillbaka intresserade företag för att
ytterligare kunna bearbeta dem för att få
dem att certifiera sig.
2-sidigt blad som kan rekvireras
kostnadsfritt från kansliet.

Marknadsföra FR2000
Glöm inte att visa att du är certifierad
enligt FR2000. Detta kan du visa genom
att beställa våra olika klistermärken som
finns på hemsidan under /beställ och
hämta. Du kan också få vårt märke digitalt
för att kunna trycka det på ex.vis ert
brevpapper. Maila kansliet och beställ.

Vi på kansliet vill önska er alla en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
2007!
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