Studium przypadku:
Meiji Holdings Co.Ltd

Certyfikacja systemów bezpieczeństwa żywności
TÜV SÜD przeprowadzało proces certyfikacji który pomógł firmie Meiji uzyskać
potwierdzenie wdrożenia standardów bezpieczeństwa żywności zatwierdzonych przez
GFSI, zwiększając dostępność jej produktów na rynku.
Wyzwania biznesowe

Pod koniec 2011r. tylko kilku przedstawicieli japońskiego
przemysłu cukierniczego posiadało międzynarodowo
uznawane certyfikaty. Chęć wejścia na rynek Stanów
Zjednoczonych i innych równała się potrzebie uzyskania
certyfikatu na zgodność ze standardem zatwierdzonym
przez Global Food Safety Initiative (GFSI).
Jak wyjaśniał Pan Terunobu Yoshida, Menadżer działu
zapewnienia Jakości: „Jako firma nie wiedzieliśmy jak
uzyskać certyfikat. W trakcie oceny i przeglądu różnych
standardów GFSI, zdaliśmy sobie sprawę, że system
zarządzania jakością w naszej firmie musi być zgodny ze
standardem Safe Quality Food (SQF).” Meiji jest pierwszą
firmą w Japonii z branży cukierniczej która uzyskała
certyfikat GFSI.
Aby rozszerzyć swoje kanały dystrybucyjne na świecie
w czerwcu 2012 roku firma Meiji podjęła także decyzję
o certyfikacji standardu FSSC 22000 w zakładzie
produkcyjnym w Sakado.
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Podsumowanie
Nazwa:

Meiji Holdings Co.,Ltd

Branża:

Spożywcza

Profil
działalności:

Wiodąca firma w branży cukierniczej

Wyzwania:

Spełnienie międzynarodowo uznanych
standardów w celu otwarcia nowych
kanałów dystrybucyjnych w USA

Nasze
rozwiązania:

TÜV SÜD realizowało proces certyfikacji
standardów
bezpieczeństwa
GSFI
w zakładzie produkcyjnych w Osace
(certyfikacja SQF) oraz Sakado (certyfikacja
FSSC22000).

Korzyści
biznesowe:

 Doskonalenie procesów w zakładzie
 Obniżenie kosztów produkcji
 Podniesienie jakości wytwarzanych
produktów
 Zwiększenie zaufania wśród klientów
i partnerów biznesowych
 Poprawa konkurencyjności i zbywalności
produktów
 Zmniejszenie ryzyk biznesowych

Dzięki doświadczonym i wykwalifikowanym auditorom
TÜV SÜD został wybrany spośród konkurencji jako
jednostka certyfikująca. Auditorzy TÜV SÜD posiadają
szeroką wiedzę o branży spożywczej, a znajomość
procesów produkcyjnych oraz zdolność do identyfikacji
zagrożeń występujących w zakładach produkcyjnych
umożliwia szybkie wykrycie niezgodności.
Pan Yoshida wyjaśnia „Auditorzy TÜV SÜD byli w stanie
zestawić ze sobą wiedzę dotyczącą technologii produkcji
wyrobów cukierniczych wraz z wiedzą o zarządzaniu
bezpieczeństwem żywności. Dzięki temu TÜV SÜD
przyczyniło się do podniesienia poziomu jakości naszych
produktów”.
TÜV SÜD w trakcie auditu wykazał się także
profesjonalnym podejściem biznesowym. Na podstawie
standardowych wytycznych, stwierdzono, że urządzenia
w fabryce wymagają modernizacji. Na podstawie
wieloletniego doświadczenia w branży spożywczej TÜV
SÜD wskazał firmie Meiji obszary do doskonalenia
i odstępy czasowe dotyczące konserwacji urządzeń
umożliwiając utrzymanie dobrego stanu technicznego
wyposażenia zakładu.

Korzyści dla biznesu

„Posiadanie systemów produkcji zgodnych z SQF i FSSC
22000 umacnia zaufanie wśród naszych klientów
i partnerów biznesowych. Wiemy także że posiadanie
certyfikatu przyczynia się w bezpośredni sposób do
wzrostu dochodów ze sprzedaży. Pomaga nam także
uzyskać przewagę nad konkurencją, ponieważ skróciło
czas wejścia naszych produktów na nowe rynki.

Dzięki procesowi auditu, który został przeprowadzony
przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, usprawniono
proces identyfikacji obszarów wymagających poprawy”
powiedział Pan Yoshida

Pan Terunobu Yoshida menadżer działu
Zapewnienia Jakości

“

„Auditorzy TÜV SÜD posiadają
dogłębną wiedzę na temat charakteru branży
spożywczej i dobrą znajomość procesów
produkcyjnych oraz zagrożeń występujących
w zakładach produkcyjnych.”

“

Większe bezpieczeństwo. Większa wartość.
TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji
systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał
ponad 54.000 certyfikatów. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu oraz pracy kompetentnych auditorów
zapewniamy organizacjom wsparcie i niezależną ocenę
na każdym etapie cyklu życia przedsiębiorstwa.
Nasze certyfikaty są rozpoznawalne międzynarodowo,
a dzięki partnerskiemu podejściu w trakcie procesu
certyfikacji dostarczamy obiektywnych rozwiązań
klientom, budując konkretną wartość dodaną dla biznesu
oraz konsumentów.
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