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Astfel, în urma unui proces de audit 
derulat la sediul beneficiarului, se 
urmăreşte respectarea Ghidului de 
bune practici în vederea protejării 
sănătății clienților.

Dacă auditul se finalizează cu succes, 
URS CERTIFICĂRI eliberează certificatul 
TrustMark ce dovedeşte tuturor 
părţilor interesate (în special clienţilor) 
conformarea cu cerinţele din ghidul 
menționat anterior.

Pandemia de COVID-19 a adus o criză sanitară, una 
economică și una de încredere. Pentru sănătatea 
afacerii tale, este esențial să iei măsurile de 
protejare a sănătății ce câștigă încrederea clienților 
și angajaților. 

URS CERTIFICĂRI împreună cu reputați specialiști în 
domeniul epidemiologiei și sănătății publice oferă 
companiilor din domeniul HoReCa oportunitatea de a 
obține o dovadă obiectivă a respectării normelor 
legale în vigoare și a celor mai bune practici legate 
de combaterea riscului de infectare a clienţilor şi 
angajaţilor.

Certificarea este voluntară, rapidă, transparentă, valabilă un 
an și include trei audituri trimestriale de supraveghere.



Procesul de 
certificare și 
monitorizare

Actualizăm constant 
documentația cu cele 
mai noi recomandări 
ale specialiștilor. 
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6
Dacă cerințele din 
ghid sunt îndeplinite, 
se eliberează Certificatul 
de bune practici 

7
Trimestrial, organizăm 

audituri de supraveghere, 
menținând încrederea și 
sănătatea afacerii tale.

1
Răspundem în 5 
minute solicitării 
dumneavoastră.

2
Pe baza caracteristicilor 
locației dumneavoastră, 

emitem oferta de preț în 
maxim 2 ore.

3
Semnăm contractul 
și agreăm modalitatea 
de plată.

5
Când sunteți pregătiți, 
programăm auditul de 
certificare.

4
Oferim Ghidul de bune 

practici în protejarea 
sănătății clienților și 

asistență de specialitate







Performanţele spectaculoase 
sunt la îndemâna celor care 
pot acţiona ca urmare a opiniei 
clienților și angajaților.

URS INSIGHTS colectează 
informațiile cu ajutorul unor 
echipamente fizice (Express pods) 
sau prin QuickSurvey (via e-mail), 
interpretează datele și transmite 
rapoarte, tendințe, comparații. 
Poți vizualiza datele în aplicație 
(dashboard) sau pe e-mail.

Vrem ca tu 
să ai succes!

Bazele performanței: 
decizii corecte, 
fără presupuneri!



Un instrument de 
îmbunătăţire continuă

Comparații în 
timp și între locații

Detalii pe baza 
cărora poţi lua decizii

Angajați fericiți, 
clienți fericiți

Permite o evaluare 
în timp real

Asigură mai 
mult feedback

Asigură acces 
24/7/365

Tot procesul 
este mai facil
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