معرفي سايت

وبگاه فدراسیون پالستیک بریتانیا

بریتانیایی را به سوی نمایشگاههای بینالمللی و سایر سازمانها و
جوامع بینالمللی سوق میدهد.
• دسترسی به اطالعات بازار پالستیک
امکان دسترسی فوری به جزئیات اطالعات بازار پالستیکها شامل
قیمت پلیمرها ،دادههای تجارت بینالمللی ،فهرست نمایندگیها و

• تخفیف برای کاربران
این تخفیفها شامل تخفیف ویژه خرید کتاب از  ،BPFشرکت در
سمینارها و نمایشگاههای بینالمللی ،تامین کسب و کار در شبکه
اعضا و نیز تخفیف ویژه برای  100محصول و خدمات ارائه شده
از طرف اعضای شبکه است.
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تاسیس فدراسیون پالستیک بریتانیا ( )BPFدر سال  ،1993مهمترین
رویداد در صنعت پالستیک اروپا بود .در آن هنگام ،این فدراسیون
با داشتن بیش از  400عضو از زنجیر تامینکنندگان و تهیهکنندگان
پلیمر شامل تولیدکنندگان پلیمرها و افزودنیها ،بازیافتکنندگان،
مصرفکنندگان نهایی ،ارائهدهندگان خدمات ،پالستیک کاران و
تولیدکنندگان ماشینآالت یکی از بزرگترین انجمنها به شمار
میرفت .تخصص اصلی فدراسیون پالستیک بریتانیا در چهار
زمینه محیط زیست ،آتش ،ایمنی محصوالت و بهداشت و سالمت
صنعتی است.
عضویت در این فدراسیون دارای نه مزیت اصلی است:
• اتحاد اعضا ،قدرت بیشتر
 BPFبه اعضا یک فرصت استثنایی برای به اشتراک گذاشتن
تجربیات و حل معضالت صنعتی میدهد.
• ایجاد البی و نمایندگی
این بخش به جهتگیری راهبردهای صنعت پالستیک انگلستان از
سیاستهای کلی تا استانداردسازی کمک میکند.
• یک شبکه جهانی
 BPFمرکزی برای جامعه پالستیک جهانی است که اعضای

عامالن پخش جهانی و ساير موارد در این بخش
وجود دارد.
• راهنمایی قضایی و مشاوره در باره موارد فنی
مواد
اطالعات روزآمدی در باره مقررات پیچیده و دادههای فنی مواد به
اعضا ارائه میدهد.
• خبرنامه هفتگی
اعضا را به طور روزآمد در جریان آخرین مقررات ،فناوری ،توسعه
فرایند و اخبار صنعتی قرار میدهد.
• ترویج کسب و کار
با ایجاد یک پنجره دسترسی به محصوالت و خدمات عرضه شده
توسط اعضا به رونق بازار آنها کمک میکند.
• راهنمای خریداران BPF
که به شرکتهای عضو در دسترسی به منابع مطمئن برای تامین
اقالم مورد نیاز آنها کمک میکند.
• مشاوره حقوقی رایگان
شامل دسترسی رایگان به خدمات مشاوره گروه وکالی حقوقی
شبکه  BPFاست.

