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I. TỔNG QUAN  

EUROCERT là một trong những tổ chức chứng nhận lớn nhất ở EU. Hiện nay, chúng tôi có 

văn phòng hoạt động tại 40 nước trên thế giới. EUROCERT là Cơ quan thông báo được Ủy 

ban Châu Âu EC (European Commission) công nhận và cấp phép hoạt động Chứng nhận CE 

Marking mã số Notified Body 1128 (CE 1128). Chứng nhận CE Marking của EUROCERT 

có giá trị và được công nhận ở tất cả các quốc 

gia thành viên Liên minh Châu Âu. 

EUROCERT có tên gọi đầy đủ là European 

Inspection and Certification Company S.A 

có trụ sở chính tại Athens Hy Lap được thành 

lập năm 1998 bởi các nhà khoa học hàng đầu 

Châu Âu, thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp, 

tổ chức trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Kể từ khi thành lập EUROCERT đã trải qua 

nhiều hoạt động quan trọng và được biết đến 

trên toàn thế giới, trở thành một trong những 

đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực. Theo thời 

gian, lĩnh vực hoạt động ngày càng gia tăng và đa dạng. Tuy nhiên, ưu tiên mà chúng tôi dành 

cho chất lượng vẫn không thay đổi cho đến ngày nay và đó là đặc điểm của chúng tôi.  

EUROCERT đã tạo ra một môi trường để chất lượng dịch vụ không phải là một quá trình 

hình thức, mà là sản phẩm được tất cả các bên chấp nhận. 

Hiện nay, EUROCERT có văn phòng tại 40 quốc gia trên toàn thế giới, hoạt động của chúng 

tôi mở rộng đến 430 lĩnh vực kinh doanh của nền kinh tế. Ngoài ra, chúng tôi không ngừng 

nỗ lực để cung cấp các dịch vụ khác biệt và có giá trị cao nhất cho khách hàng. 
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EUROCERT VIỆT NAM hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: 

• TƯ VẤN TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CE MARKING 

• LOGISTICS 

• XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU EU 

Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam, cùng với sự hiểu biết thị trường, luật pháp 

quốc tế. EUROCERT luôn cung cấp dịch vụ uy tín, tin cậy, minh bạch, giải pháp tối ưu và 

chất lượng cao nhất cho khách hàng. 

II. HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TOÀN CẦU 

Với sự hiện diện tại 40 quốc gia, cung cấp dịch vụ giá trị cao. EUROCERT cho thấy danh 

tiếng sự uy tín, tin cậy, minh bạch và chất lượng. 
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III. ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM: 

 

Hà Nội Office: Tầng 4, Số 78 Nguyễn Hoàng 

P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Tel: 024.3999.6088 | Fax: 024.6258.0411 

Email: info@eurocert.com.vn  

Ho Chi Minh Office: Tầng 9, Số 68 Nguyễn Huệ 

P. Bén Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh 

Tel : 028.2246.6188 

Email: hcm@eurocert.com.vn 

Website: www.eurocert.com.vn 

IV. TỔ CHỨC QUỐC TẾ CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG 

EUROCERT được Uỷ Ban Châu Âu EC công nhận và cấp phép hoạt động, cùng với đó hơn 

40 tổ chức quốc tế khác công nhận hoạt động của EUROCERT. 

http://www.eurocert.com.vn/
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V. DỊCH VỤ CUNG CẤP 

EUROCERT tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ tổng thể về xuất nhập khẩu. Từ các yêu cầu 

về kỹ thuật, sản phẩm, logistics, xúc tiến thương mại. Sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn chuyên 

sâu, đa chiều, mang đến nhiều cơ hội cho khách hàng.  
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1. CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CE MARKING 

 

Chứng nhận CE Marking là chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Châu Âu. Chứng 

nhận CE là bắt buộc đối với hàng hóa và được coi như “hộ chiếu thương mại”vào thị 

trường Châu Âu, quy định tại 27 nước Châu Âu. Danh mục sản phẩm áp dụng chỉ thị: 

➢ An toàn điện áp thấp LVD 2014/35/EU 

➢ Tương thích điện từ EMC 2014/30/EU 

➢ Máy móc cơ khí MD 2006/42/EC 

➢ Thang máy Lift 2014/33/EU  

➢ Vật liệu xây dựng (CPR) EU No 305/2011 

➢ Thiết bị áp lực 2014/68/EU  

➢ Thiết bị y tế EU 2017/745 

➢ Thiết bị đầu cuối Radio 2014/31/EU 

➢ Atex 2014/34/EC 

Quy trình chứng nhận sản phẩm 

 

 

 

 

 

Bước 1: Đăng ký chứng nhận 

Bước 2: Khảo sát sơ bộ sản phẩm, xác định chi thị EN áp dụng 

Bước 3: Tư vấn yêu cầu thiết kế, yêu cầu điện, yêu cầu cơ khí 

Bước 4: Thiết lập hồ sơ kỹ thuật 

Bước 5: Test sản phẩm theo chỉ thị EN áp dụng 

Bước 6: Đánh giá nhà máy sản xuất FPC (tùy thuộc vào sản phẩm) 

Bước 7: EUROCERT S.A ban hành Chứng nhận CE Marking 

EUROCERT là cơ quan chứng nhận được Uỷ Ban Châu Âu EC công nhận và cấp phép mã 

số hoạt động Notified Body 1128 (CE 1128). 

 

 

 

http://www.eurocert.gr/images/stories/CE_PRESSURE_VESSELS.pdf
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2. LOGISTICS  

EUROCERT là đối tác uy tín hàng đầu chuyên cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ vận 

chuyển nhanh chóng từ Việt Nam ra thế giới và ngược lại từ các nước trên thế giới về Việt 

Nam, giúp khách hàng có thể tiếp cận được các sản phẩm từ trong và ngoài nước mà không 

bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. 

 

 
 

Nhờ vào kinh nghiệm sâu sắc, đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, tận tụy, trình độ chuyên 

môn cao, mạng lưới đại lý trên toàn thế giới. EUROCERT cung cấp cho khách hàng dịch vụ 

uy tín, nhanh chóng và chi phí tối ưu mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi 

sử dụng dịch vụ Logistics của chúng tôi. 

 

➢ Vận chuyển đường biển quốc tế 

➢ Vận tài hàng không quốc tế 

➢ Vận tải nội địa 

➢ Vận tải đa phương thức 

➢ Dịch vụ Hải Quan trọn gói 

 

 

 

 

 

 

http://eurocert.com.vn/dich-vu/chng-nhn-h-thng/chung-nhan-haccp.html
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3. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU CHÂU ÂU 

Xuất khẩu hàng hoá sang Châu Âu luôn là mong muốn của các doanh nghiệp, khi được tiếp 

cận thị trường rộng lớn, giá trị cao và mang lại hình ảnh tốt cho doanh nghiệp. Kim ngạch 

xuất khẩu của Việt Nam vào EU ngày càng tang cao. Đặc biệt khi các Hiệp định thương mại 

tự do EVFTA, hàng hóa của Việt Nam sẽ được hưởng nhiêu ưu đãi khi xuất khẩu vào thị 

trường khó tính này. Vì vậy, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tăng lên 

 

EUROCERT có hệ thống văn phòng làm việc tại đa số các nước Châu Âu, đặc biệt hơn 

chúng tôi có lượng khách hàng, đối tác lớn là những nhà nhập khẩu tại Châu Âu. Vì vậy chúng 

tôi dễ dàng kết nối, tiếp cận những nhà nhập khẩu khi có yêu cầu. 

Ngoài ra, chúng tôi còn được sự uỷ quyền của các nhà nhập khẩu Châu Âu để xem xét và 

đánh giá các nhà sản xuất tại Việt Nam. 
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VI. TẠI SAO CHỌN EUROCERT 

✓ Có giá trị thương hiệu lớn, đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước năm kinh nghiệm hơn 

10 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam. Hiểu biết văn hoá doanh nghiệp Việt. 

✓ Hệ thống văn phòng 40 nước trên toàn cầu. 

✓ Hiểu biết sâu sắc các quy định của EU về luật pháp, thủ tục, tiêu chuẩn sản phẩm. 

✓ Phạm vi hoạt động được công nhận toàn cầu, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín và sự tin 

tưởng với khách hàng trong và ngoài nước.  

✓ Cung cấp giải pháp tổng thể về xuất nhập khẩu. Từ các yêu cầu về luật pháp, sản phẩm, 

logistics, xúc tiến thương mại.  

✓ Sử dụng logo EUROCERT theo hướng dẫn quy định. 

✓ Hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp được nâng lên một tầm cao mới, giúp doanh 

nghiệp lợi thế trong cạnh tranh thị trường. 

✓ Chứng minh năng lực, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tạo niềm tin cho 

người tiêu dùng. 

✓ Tháo gỡ rào cản thương mại hội nhập quốc tế.  

 

 

 

 

 

 


