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THAILAND TRUST MARK er
garantimærke på produkte og service.
THAILAND garantimærke er et symbol, der øger
værdien af de produkter som kun udvalgte
kvalitetsprodukter fra Thailand. Det åbner op større
afsætningsmuligheder for producenterne samt
opbygger tillid blandt forbrugerne, fordi hvert enkelt
produkt bærer dette mærke har brug for at videregive
troværdige produktstandarder og internationale
standarder for kvalitet.

Kvalifikationer for Thailand Trust Mark
-Skal være retshandelen person, der har registreret
som medlem af Institut for International Trade
Promotion s Eksportør List
- Certificeret med lokale og / eller internationale
standarder for sagsøgerens varer og tjenesteydelser i
overensstemmelse med reglerne eller andre
standarder, der viser kvaliteten af produkterne.
- Produkter og tjenesteydelser skal laves i Thailand.
(Produkterne fremstilles lokalt eller tjenesteydelserne
leveres lokalt.)
- Har ingen registrering af dårlig forretningsførelse,
for eksempel, overtræder immaterielle rettigheder eller
producerer Piratkopierede og falske vare og brand.
- Har et godt billede med erhvervslivet / samarbejde
værdier, dvs - De er blevet certificeret i henhold til
standarder for Environmental Management System
(ISO 14001) og / eller har deltaget i en aktivitet, der
vedrører Corporate Social Responsibility (CSR).
- Har været aktiv i personaleudvikling og et program
for at øge sikkerheden i arbejdsmiljøet.

Fordele for Eksportører
Fordele for Eksportører og producenter Thailand
garantimærke vil tilføje til troværdighed og image af
produkter, der bærer dette symbol på kvalitet. Det
kommer også sammen med en række handelsfordele,
der vil gøre de produkter, til at være mere tillid og
anerkendt i hele verden.
- Adgange til at indarbejde den respekterede
THAILAND garantimærke på produkter og emballager

- Adgangen til at modtage kontinuerlig reklame ved
Institut for Internationale salg og reklame gennem
forskellige medier, både nationalt og internationalt
- Adgangen til at være specielt inviteret til at deltage
eksport og salgsfremmende aktiviteter arrangeret af
DITP.
- Forbedret billede og troværdighed i produktets
kvalitet blandt thailandske og internationale
forbrugere.

Produktet
Fødevareindustri: Landbrugsprodukter, friske
grøntsager og frugter, frosne og forarbejdede
fødevarer, dyre og landbrugsprodukter.
Industriprodukt: Elektroniske / elektriske produkter og
udstyre, Automotive / Auto dele og tilbehør,
Byggematerialer /Hardware Produkter, Kemikalier /
Plastik resin, industrimaskiner og udstyr,
Livsstil Branche: Møbler, husholdningsprodukter,
legetøj og spil, gaver og dekorative elementer /
kunsthåndværk, boligtekstiler, Papir / Kontor & udstyr
Modebranche: Juveler og smykker, fodtøj og
lædervarer, tekstiler, beklædningsgenstande og
modetilbehør
Andre Industri: Kosmetik / toiletartikler / Medicinske
udstyr / Optiske produkter, Trykning produkter og
service / Emballage

Service
Hospital / Medical: Hospital, lægelige tjenesteydelser
Sundhed og skønhed: Spa og thailandsk traditionel
massage service, skønhedspleje, Health Care
Internationale Uddannelse: Skoler og universitet

