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تاسيس فدراسيون پالستيك بريتانيا )BPF( در سال 1993، مهم ترين 
رويداد در صنعت پالستيك اروپا بود. در آن هنگام، اين فدراسيون 
با داشتن بيش از 400 عضو از زنجير تامين كنندگان و تهيه كنندگان 
بازيافت كنندگان،  افزودنی ها،  و  پليمرها  توليدكنندگان  پليمر شامل 
و  كاران  پالستيك  خدمات،  ارائه دهندگان  نهايی،  مصرف كنندگان 
شمار  به  انجمن ها  بزرگترين  از  يكی  ماشين آالت  توليدكنندگان 
چهار  در  بريتانيا  پالستيك  فدراسيون  اصلی  تخصص  می رفت. 
زمينه محيط زيست، آتش، ايمنی محصوالت و بهداشت و سالمت 

صنعتی است. 
عضويت در اين فدراسيون دارای نه مزيت اصلی است:

• اتحاد اعضا، قدرت بيشتر
گذاشتن  اشتراک  به  برای  استثنايی  فرصت  يك  اعضا  به   BPF

تجربيات و حل معضالت صنعتی می دهد.
• ايجاد البی و نمايندگی

اين بخش به جهت گيری راهبردهای صنعت پالستيك انگلستان از 
سياست های كلی تا استانداردسازی كمك می كند.

• يک شبکه جهانی
اعضای  كه  است  جهانی  پالستيك  جامعه  برای  مركزی   BPF

بريتانيايی را به سوی نمايشگاه های بين المللی و ساير سازمان ها و 
جوامع بين المللی سوق می دهد.

• دسترسی به اطالعات بازار پالستيک

امكان دسترسی فوری به جزئيات اطالعات بازار پالستيك ها شامل 
 قيمت پليمرها، داده های تجارت بين المللی، فهرست نمايندگی ها و

عامالن پخش جهانی و ساير موارد در اين بخش 
وجود دارد.

• راهنمايی قضايی و مشاوره در باره موارد فنی 
مواد

اطالعات روزآمدی در باره مقررات پيچيده و داده های فنی مواد به 
اعضا ارائه می دهد.
• خبرنامه هفتگی

اعضا را به طور روزآمد در جريان آخرين مقررات، فناوری، توسعه 
فرايند و اخبار صنعتی قرار می دهد.

• ترويج کسب و کار
با ايجاد يك پنجره دسترسی به محصوالت و خدمات عرضه شده 

توسط اعضا به رونق بازار آنها كمك می كند.
BPF راهنمای خريداران •

تامين  برای  منابع مطمئن  به  به شركت های عضو در دسترسی  كه 
اقالم مورد نياز آنها كمك می كند.

• مشاوره حقوقی رايگان
حقوقی  وكالی  گروه  مشاوره  خدمات  به  رايگان  دسترسی  شامل 

شبكه BPF است.
• تخفيف برای کاربران

اين تخفيف ها شامل تخفيف ويژه خريد كتاب از BPF، شركت در 
سمينارها و نمايشگاه های بين المللی، تامين كسب و كار در شبكه 
اعضا و نيز تخفيف ويژه برای 100 محصول و خدمات ارائه شده 

از طرف اعضای شبكه است.

وب گاه فدراسیون پالستیك بريتانیا

/http://www.bpf.co.uk

 


