


INVITAŢIE
Ne face o deosebită onoare să vă invităm în calitate de Partener  la cea de a cincea ediție a 

Conferinței IFS organizată de IFS Management (Germania) împreună cu INAQ Consulting.

Scopul conferinței este acela de a prezenta participanților cele mai noi informații din domeniul 

standardelor de calitate emise de IFS și de a conecta specialiștii în evaluarea 

și implementarea acestora cu beneficiarii finali.

Așa cum am procedat și la edițiile anterioare, vă așteptăm cu un conținut bogat și de calitate, care 

vă va fi prezentat pe parcursul întregii zile de desfășurare a evenimentului. 

Vă rugăm să parcurgeți informațiile de mai jos legate de temele discutate, avantajele calităţii de 

Partener şi pachetele de promovare.



INFORMAȚII DE ACTUALITATE

Discutăm despre ultimele cerințe pentru standardele de calitate care privesc: 

Noua versiune 6.1 a standardului  IFS Food

Noua versiune 2.2 a standardului IFS Logistics

Noua versiune 1.1 a standardului IFS PacSecure

Aparitia standardului IFS Global Markets HPC

FRAUDA ALIMENTARĂ  

MANAGEMENTUL 
ALERGENILOR

NOUA DOCTRINĂ IFS



Sesiunea I
- IFS Management GmbH - prezentare noutăţi IFS: IFS Food versiunea 6.1

- Noutăţi despre IFS Food versiunea 7

- Management auditori IFS 

- Autorităţi MADR, ANSVSA, ANPC 

- AMRCR

- Auditor IFS - Cele mai întâlnite abateri faţă de cerinţele standardului IFS la producătorii certificaţi IFS

- INAQ Consulting - IFS Trainingcenter în Romania prezentare servicii şi cursuri organizate în 8 oraşe

Sesiunea III
- Prezentare Partener 1

- Prezentare Partener 2

- Retailer - IFS Cerinţa retailerilor pentru furnizorii de marcă proprie

- Laborator 1 Siguranţa alimentului

- Laborator 2 Industria cosmetică

- Concluzii conferinţa IFS 2018. Inchidere lucrări.

- Networking

TEMATICA (DRAFT) - DOMENII DE INTERES
Propune un 
subiect de 
discuție

Sesiunea II
- Noile cerinte IFS Food 6.1 referitoare la frauda alimentara

- Detalii privind noile cursuri INAQ Consulting - IFS Trainingcenter în Romania

- IFS Logistics 2.2

- IFS PacSecure 1.1

- IFS Global Markets HPC



AVANTAJE PENTRU PARTICIPANŢI

• Reprezentanții IFS din Polonia, Cehia, Ungaria, Germania

şi România

• Reprezentanții AMRCR – Asociația Marilor Rețele

Comerciale din România

• Reprezentanţii Camerelor de comerţ străine în România:

NRCC, BRCC, ASEMER, BEROCC, CCIRI şi altele

• Reprezentanţi Ambasade ale unor țări importante în

România

 Îmbunătățirea și adaptarea modelelor de business

 Aflarea regulilor după care marii retaileri își selectează furnizorii

 Înțelegerea condițiilor pe care producătorii trebuie să le

îndeplinească pentru a găsi parteneri străini și posibilităţi pentru a

exporta produsele alimentare şi nealimentare

 Conectare și interacțiune cu:



INVITAȚI LA CONFERINȚELE  IFS

• Autorităţi

• Managing Director IFS

• Reprezentanţii IFS din Polonia, Cehia, Ungaria

• AMRCR – Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România

• Retaileri autohtoni

• Producători produse alimentare

• Producători produse HPC – Household and Personal Care

• Firme de import-export

• Firme de transport şi logistică

• Furnizori existenţi şi potenţiali ai marilor lanţuri de retail

• Firme producătoare care doresc să exporte

• Camere de comerţ străine în România: NRCC, BRCC,

ASEMER, BEROCC, CCIRI şi altele

• Ambasade ale unor ţări importante în România

• Furnizori de produse şi servicii pentru industriile menţionate

mai sus



Taxă de participare Conferinţă:

400 lei (TVA inclus), pentru înscrieri înainte de 1Mai;

550 lei (TVA inclus), după data de 1 Mai;

Termen limită pentru înregistrare: 10 Mai 2018

Pentru rezervare loc în sală este necesar să accesați și să

completați formularul de mai jos.

După confirmarea înscrierii veți primi factura pentru plata

taxei de participare.

AFLĂ CUM POŢI PARTICIPA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6udbZ3moV__FD8eIaasZUwXjQX4NiQLkzkXNEwgewOdTX6w/viewform?c=0&w=1


PARTENERI PLATINUM

PARTENERI GOLD

PARTENERI SILVER

EVENIMENT 
SUSȚINUT DE

PARTENERI MEDIA

PARTENER EXCLUSIV



DATE DE CONTACT

Ionuț Nache

ionut.nache@inaq.ro

0722 517 971


