Stärk försäljningen med
IP Livsmedel!
Certifiering med IP Livsmedel gör det möjligt att sälja produkterna i butik hos
dagligvaruhandeln. IP Livsmedel passar små och medelstora företag och är ett heltäckande
kvalitetsprogram för livsmedelssäkerhet. Har du dessutom IP SIGILLråvara i
dina produkter får du del av rikstäckande marknadsföring med kvalitetsmärket Svenskt Sigill.

Inträdesbiljett till handeln
Med IP Livsmedel kan du tryggt svara ja när handelns inköpare
frågar om kvalitetscertifiering.
De fyra största handelskedjorna ICA, COOP, Axfood och
Bergendahls ställer sig bakom IP Livsmedel. Cirka femhundra
livsmedelsföretag är idag certifierade, och nya tillkommer hela
tiden.
Kvalitetssäkra dina produkter
IP Livsmedel hjälper dig att bygga upp ett heltäckande kvalitets
program som lever upp till kraven från kunder och myndigheter.
Med handbok och checklista gör du enkelt egenkontroll varje år.
Vartannat år har du revision av en revisor från ett oberoende
certifieringsföretag. Certifikatet som du får är ett starkt bevis på
att din produktion håller hög klass på livsmedelssäkerhet, hygien,
spårbarhet och märkning.

“Vi gör en storsatsning på
närproducerad mat som
heter “Mat från Regionen”
och då är det självklart att
våra leverantörer ska vara
kvalitetscertifierade enligt
den branschgemensamma
standarden“, säger Kenneth
Karlsson, kategorichef för
närproducerad mat på
COOP.

Tag fram kraften i ditt varumärke med svenska mervärden
Om du har IP SIGILLcertifierad råvara i dina produkter finns
chans att märka med Svenskt Sigill. Kännedomen för Svenskt
Sigillmärket ökar stadigt och är idag ca 80%.
Genom att märka med Svenskt Sigill kan du profilera din
produkt och lyfta fram etiska mervärden. Som Svenskt
Sigillmärkare kan du påverka marknadsföringen av Svenskt
Sigill, och delta i butiksaktiviteter och evenemang tillsammans
med andra Svenskt Sigillmärkare.

“Det känns bra att en
utomstående part har
bekräftat att vår
produktion håller hög
kvalitet. Eftersom vi också
har IP SIGILLodlade
äpplen i musten, så
nappade vi såklart på
erbjudandet att märka den
med Svenskt Sigill”, säger
Peter Carlsson, VD på
Kullabygdens musteri.

Anslutning till IP Livsmedel,
gör så här:
1. Gå in på http://svensktsigill.se/Regler/Regler_Ip_Livsmedel/Saansluterdudig/
2. Kontakta valfritt certifieringsföretag så hjälper de dig vidare, se nedan:

ControlCert Scandinavia AB
Box 12, 614 21 Söderköping, Telefon 0121100 02
Intertek Semko AB
Box 1103, 164 22 Kista, Telefon: 08750 00 00, www.intertek.com
Kiwa Aranea
Box 1940, 751 49 Uppsala, Telefon: 01817 00 00, www.kiwa.se
ProSanitas Certifiering AB
Box 9006, 400 91 Göteborg, Telefon: 031771 00 70,
www.prosanitas.se
SMAK AB
Box 92, 230 53 Alnarp, Telefon: 08556 708 30, www.smak.se

Välkommen att kontakta oss!
Katarina Ahlmén, Sigill Kvalitetssystem AB
Telefon 08787 53 11, katarina.ahlmen@sigill.lrf.se
www.svensktsigill.se/ip_livsmedel

