
 

GRENADA          ISO 9001 BELGESİ VE FİYATI 

Kalite Yönetim Sistemi Standardı’ nın hazırlanışı mantalite ve metodoloji olarak belirli coğrafyaları 

içerecek şekilde olmamaktadır.  

ISO-Uluslararası Standart Organizasyonu standartları global kullanım amaçlı hazırlamakta ve bu 

standartlarla küresel bir standart yapısı kurmayı hedeflemektedir. Bu hedefle kullanıma sunulan 

uluslararası kalite yönetim sistemi standardının tüm dünyada kriteri ve uygulaması aynı fakat 

standart dili farklıdır. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve fiyatının uygulama kriteri GİNE               Ülkesi ve şehirlerin 

de tamamen aynıdır. Ancak her kuruluşun maliyet ve proses yapıları farklı olduğu için standart 

uygulaması ne kadar aynı da olsa fiyatlar farklılık göstermektedir.  

GİNE               Ülkesinde kalite yönetim sistemi uygulaması ve standart dili GİNEca olarak 

uyarlanmıştır. GİNE               Standart Kurumunun, standardı GİNE diline uyarlaması ile bu ülke bu 

standardı kabul etmiş, ülke coğrafyasında yer alan tüm şehirler ve kuruluşları için kullanımına 

sunmuştur. 

GİNE               ISO 9001 belgesi ve fiyatı ilgili coğrafi konum olarak yerleşim yerleri ve şehirleri ile ülke 

geneli ve tüm dünya genelinde geçerli, kabul gören ve uygulanabilir bir kalite yönetim sistemi 

standardı olarak aşağıda verilen şehirleri, semtleri vb. gibi tüm yerel yapısında kullanılmaktadır. 

ISQ-İntersistem Belgelendirme Firması olarak GİNE               ülkesinin genel ve yerel coğrafyasına hitap 

eden global geçerli iso 9001 belgesi ve fiyatı hizmetlerini vermekte olduğumuzu kullanıcılarımızın 

bilgisine sunmaktayız. 

GİNE               ISO 9001 belgesi fiyatı ISQ belgelendirme yurt dışı standart belge fiyatı ile genellikle 

aynıdır. Ancak sadece denetçi(ler) yol, konaklama ve iaşe vb. masrafı fiyata ilave edilebilir.  

Soru: GİNE              ’ daki ISO 9001 ile başka ülkelerdeki ISO 9001 aynı mıdır? 



Cevap: Evet. Uluslararası iso 9001 standardı Dünya’ nın her yerinde aynıdır, sadece fiyatları değişiklik 

gösterir. 

 

Ülke coğrafyasının büyüklüğü, nüfusu, sosyal yapısı vb. gibi yapıları kalite yönetim sistemi 

belgelendirmesi için önemli olmamakla birlikte uzman personellerimizle, tüm dünyada olduğu gibi 

GİNE               ülkesinde bulunan kuruluşlara hizmet vermekteyiz. Ancak sigorta yapılamayan riskli 

ülkelere(terör, savaş vb. iç karışıklık durumunda olan) hizmet verememekteyiz. 

Kuruluşların ISQ iletişim kanallarından iletişime geçmesi yeterli olacak, hizmeti ayağına kadar 

getirecek sürecimizde tamamen global müşteri odaklı çalışacağımızın bilinmesinden memnuniyet 

duyacağız. 

Hizmet verdiğimiz şehirler: 

 

 

 

 

 Carriacou iso 9001 belgesi ve fiyatı 

 Crochu iso 9001 belgesi ve fiyatı 

 Saint David iso 9001 belgesi ve fiyatı 

 St Georges iso 9001 belgesi ve fiyatı 

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için lütfen tıklayın… http://www.iso9001kalitebelgesi.com/ 

 

http://www.iso9001kalitebelgesi.com/

