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REQUEST FOR A PRICE ESTIMATE
Submitted to
Υποβάλλεται προς

Thomas Vassaras, HCS rep in Greece t.vassaras@greekexports.org
Dr. Mohammad Tufail, Certification Manager, certificate@halalcs.org

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα
Request date
Ημερομηνία
αίτησης

Authorized Person
Αρμόδιος για την
συμπλήρωση

Company Name
Όνομα Εταιρίας
Address / Phone /
Fax
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ /
ΤΗΛ/ ΦΑΞ
Site & email
Ιστοσελίδα &
ηλεκτρ. Διεύθυνση

Instructions
Οδηγίες

VAT NR
ΑΦΜ

Please provide complete and accurate information as outlined
underneath
Παρακαλώ σημειώστε ακριβείς πληροφορίες για τα κάτωθι θέματα.

Primary facts on the product
Σημαντικά στοιχεία προϊόντων

Source of products
to-be-certified
Προέλευση
προϊόντων προς
πιστοποίηση

□ Animal / Ζωϊκή

□ Plant / Φυτική

□ Mineral / Ορυκτά

□ synthetic /
Χημική

□ Micro-biological /
Μικροβιολογική

□ complex compound
of ingredients /
Πολύπλοκη φύση ά
υλών

Category of Product
Περιγραφή κατηγοριών προϊόντων
Number of products to-be-certified
Αριθμός προϊόντων προς
πιστοποίηση
Primary target market
Βασικές αγορές-στόχοι (χώρες)

Halal Certification Services GmbH
Tel: +41 61 813 30 64

P.O. Box 247
Fax: +41 61 813 30 65

4310 Rheinfelden, Switzerland
Email: info@halalcs.org

Halal Certification Services
Halalzertifizierungsdienste
Services certification Halal

Document #
Revision date
Date

HSD 13 – 000
15 / 07 / 12

Page 2 of 2
23 / 07 / 13

Primary facts on production site
Σημαντικά στοιχεία παραγωγικής διαδικασίας

Number of sites to be certified
Αριθμός εργοστασίων προς πιστοποίηση

Number of ingredients used in the production to
be certified (approx.)
Αριθμός υλικών που χρησιμοποιείτε στην παραγωγή
προς πιστοποίηση (περίπου)

Are all relevant
processes done on
one site?
Γίνονται όλες οι
σχετικές διεργασίες
εντός του χώρου σας?

Are animal-derived
ingredients stored at
site?

□ Yes / ΝΑΙ
□ No / ΟΧΙ

□ Yes / ΝΑΙ

Διατηρείτε στον χώρο
αποθήκευσης υλικά
ζωϊκής προελεύσεως?

□ No / ΟΧΙ

Number of employees
Αριθμός εργαζομένων

Are animal-derived
ingredients processed
at site?
Επεξεργάζεστε στην ίδια
παραγωγική γραμμή και
ύλες ζωϊκής προέλευσης;

□ Yes / ΝΑΙ
□ No / ΟΧΙ

If yes, describe the type οf animal
ingredients you use
Εάν ναι, τι είδους υλικά ζωικής
προελεύσεως χρησιμοποιείτε;

Additional comments
Επιπρόσθετες πληροφορίες

! NOTE !

All the information revealed here will be handled confidential and will only
be used for price estimation for Halal certification.
Όλες οι πληροφορίες στο παρόν θεωρούνται εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο
για τις ανάγκες της προσφοράς κόστους για πιστοποίηση Halal.

I hereby certify that the information given by me in this application is true to the best of my
knowledge and belief.
Με το παρόν βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση αυτή είναι ακριβείς σύμφωνα
με τα όσα γνωρίζω.

Υπογραφή
Ημερομηνία
Signature: _________________________ Date: ____________________________

Company stamp
Σφραγίδα Εταιρίας

Please send by mail to exports@greekexports.org or fax to +30 2310 472984.
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