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STREFA MANAGERA
FOOD FRAUD SCAN – PROBASE360
MISJA FOODFAKTY: WSPÓLNIE BUDUJEMY KULTURĘ
BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
PROJEKT FOODFAKTY JEST REALIZOWANY PRZY WSPÓŁUDZIALE
KILKUDZIESIĘCIU PARTNERÓW MERYTORYCZNYCH

www.foodfakty.pl
foodfakty@foodfakty.pl
tel. 501 370 590

Wiedza, informacje = większa efektywność organizacji

6. ARCHIWUM
webinaria,
materiały,
raporty

5. WARSZTATY
podsumowania
miesiąca, goście
specjalni

Kultura Bezpieczeństwa
Żywności

1.BAZA
Monitoring
ponad 100 źródeł
z całego świata

1. PRAWO
przegląd zmian,
abstrakty,
podział na
branże

4. FAŁSZERSTWA
synteza
monitoringu
Food Fraud Scan

+

2. KOMENTARZE
opinie ekspertów
i kancelarii
prawnych

3. RASFF
analizy ryzyka,
dane i analizy
Excel

Ograniczenie ryzyka
zafałszowań

3. TRENDY
Moduł
statystyczny
2. ALERTY
Powiadomienia
e-mail

Szybkie formy, dodatkowe korzyści, oszczędność czasu i zysk dla firmy

SZCZEGÓŁY
1. Monitoring zmian prawa w formie „inteligentnego pliku”
Excel - w trybie miesięcznym
✓
✓
✓
✓

Funkcja filtrowania wg kategorii żywności, opakowań,
suplementów, obszaru stosowania (np. znakowanie),
słowa kluczowego, daty
Abstrakt managerski do każdej nowej zmiany lub
nowego przepisu
Linki do zmiany oraz dodatkowo do aktualnego tekstu
jednolitego oraz pozostałych zmian do tekstu
jednolitego
Zbiór zawsze aktualnych przepisów wymaganych
przez IFS

2. Komentarze ekspertów
✓

✓

Artykuły – po kilka w miesiącu bardzo
wartościowych opracowań w formie komentarzy,
przygotowanych przez uznanych pprawników z
najlepszych kancelarii w Polsce
Korzystniejsze warunki na szkolenia on-line
organizowane przez ekspertów w ramach FF
Akademia
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3. RASFF – miesięczne analizy ryzyka + dane w Excel
✓
✓

✓

Raporty podsumowujące w formie pdf –
syntetyczne i opisowe ujęcie od strony
produktów oraz zagrożeń
Skonfigurowany plik Excel – w formie tabel
przestawnych z danymi źródłowymi do
samodzielnych analiz

UWAGA: wszystkie dane z RASFF agregujemy,
tłumaczymy na j. polski i analizujemy

>> SPAWDŹ CO NOWEGO W STREFIE <<
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ZAKRES
4. Food Fraud – syntezy miesięczne – zafałszowania
produktów
✓

Tablica Managera – najważniejsze informacje na
jednej stronie
Trendy
Nowe zagrożenia
Omówienie ciekawszych przypadków

✓
✓
✓

+ Inteligentny Excel – Plan Food Fraud
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✓ Gotowy, interaktywny plik zgodny ze
standardami GFSI do przeprowadzenia analizy
podatności na zafałszowania i planu
ograniczenia oszustw
Plik został opracowany dla wersji Office 2013-2019

5. Warsztaty Managerskie – syntezy miesięczne w formie
on-line
✓
✓

Mini-max 1 h – najważniejsze informacje
dotyczące prawa, ryzyk oraz zafałszowań
miesiąca w formule on-line
Gość specjalny (wybrane spotkania)

6. Archiwum
✓
✓
✓

Nagrania – wszystkie historyczne spotkania
webinaryjne w jednym miejscu, dostępne 24/7
Raporty – wszystkie opublikowane raporty
i opracowania
Artykuły – wszystkie opublikowane artykuły
i opinie

>> SPAWDŹ CO NOWEGO W STREFIE <<

W
A
R
S
Z
T
A
T
Y

Food Fraud Scan
NOWY WYMÓG IFS v7
4.20 Food Fraud
4.20.1
Odpowiedzialność za ocenę podatności na zafałszowania i przygotowanie planu ograniczeń
powinna być jasno określona. Odpowiedzialna osoba(-y) powinna(-y) posiadać odpowiednią
szczegółową wiedzę i pełne zaangażowanie/poparcie ze strony kadry kierowniczej wyższego
szczebla.

Nasze rozwiązanie to:
Ciągły, codzienny monitoring ponad
100 wiarygodnych źródeł informacji z
całego świata pod kątem zafałszowań
żywności, suplementów, dodatków i
opakowań. Multifunkcjonalna baza
on-line oraz system alertowy prosto
na e-mail.

Dziesiątki zadowolonych klientów – przykłady firm

Food Fraud Scan
Twoje korzyści
✓ Spełniasz wymogi standardów GFSI (IFS, BRC)
✓ Zwielokrotniasz wydajność przygotowania planu ograniczenia zafałszowań
✓ Monitorujesz na bieżąco sytuację na rynku
✓ Wyprzedzasz konkurencję w podejmowaniu decyzji
✓ Możesz przeprowadzić pogłębioną analizę ryzyka swoich produktów, surowców
✓ Rozszerzasz swoją wiedzę o zafałszowaniach o 3 perspektywy: produkt
zafałszowany, element zafałszowany, czynnik fałszujący
✓ W pakiecie otrzymasz plik Excel do stworzenia planu ograniczenia oszustw

Baza on-line i system alertowy
✓
✓
✓

Multifunkcjonalna baza on-line 24/7
Moduł statystyczny, analiza trendów, rozbudowane filtry i funkcje
Predefiniowany system alertowy

Inteligentny plik Excel do utworzenia planu ograniczenia
✓
✓

Gotowe narzędzie do przeprowadzenia analizy ryzyka krok po kroku
Półautomatyczne narzędzie, zgodne z przewodnikami standardów – bazuje
na IFS Food Fraud

Miesięczne raporty Food Fraud
✓
✓
✓

Podsumowanie i synteza miesiąca
Format pliku PDF
Dostępne do pobrania po zalogowaniu w Probase360

OBEJRZYJ PREZENTACJĘ BAZY - KLIKNIJ

ILE REALNIE CZASU POTRZEBA NA ZEBRANIE INFORMACJI DO STREFY I
PROBASE360 W KAŻDYM MIESIĄCU? SPRAWDŹ ILE SKORZYSTA TWOJA FIRMA
Obszar oferty
Strefy

Czynność

Opis i niezbędny wymiar czasowy do przygotowania

Monitorowani
e zmian prawa
na stronach
EU, SEJM

Średnio to kilkadziesiąt, a często ponad 100 aktów co miesiąc
do „wyłapania” z setek wszystkich aktów. Według ankiety na
eFORUM Prawa, osoby odpowiedzialne w firmach poświęcają
na tą czynność 10h miesięcznie, a jeśli firma posiada np.
Strefę Managera, jest to max 2 h

10 h

Synteza
(abstrakty) i
klasyfikacja
aktu

Przeczytanie aktów i zweryfikowanie czy dotyczą mojej firmy,
sklasyfikowanie, synteza – czas zmienny zależny od ilości i
obszerności w danym miesiącu. Jeśli jednak chcesz zrobić to
rzetelnie, poświęcisz na to kilka dni roboczych.

30 h

Archiwizacja
przepisów

Spełnienie wymogu prawnego i standardów GFSI. Pamiętaj,
my dajemy Ci również linki do aktów jednolitych i pozostałych
zmian, to dodatkowa praca, na którą na ogół nie ma czasu. W
korzyściach tylko czas na prostą tabelę spełniającą
podstawowe wymogi.

5h

Komentarze i
opinie ekspertów
z kancelarii
prawnych

Zapoznanie się
z opiniami
ekspertów,
poszerzenie
zrozumienia
przepisów

Opracowania w formie artykułu to według ankiet, najbardziej
oczekiwana przez managerów forma uzupełniania wiedzy.
Przygotowanie jednego tekstu zajmuje ekspertom kilka
godzin, a ich wiedza nie ma wymiaru czasowego. Wstawmy
wyłącznie koszt ich czasu na opracowanie materiału do
wymiaru korzyści.

24 h

RASFF
analizy ryzyka
dane w Excel

Śledzenie na
bieżąco
systemu RASFF
i analiza
danych

Wiemy, że nadal bardzo nieliczna grupa QM śledzi na bieżąco
dane z RASFF. To duża strata dla organizacji. My dedykujemy
ponad 50 h miesięcznie, żebyście Państwo mogli w ciągu kilku
minut sprawdzić to, co dla Państwa ważne.

50 h

Fałszerstwa
produktowe

Synteza
monitoringu
zafałszowań

Państwo w Strefie Managera otrzymujecie syntezę. Pełne
informacje w module Food Fraud Scan i ofercie FIRMA. Jako
korzyść wskazujemy wyłącznie koszt przygotowania syntezy.

8h

Warsztat
Managerski Miesiąc w pigułce

Udział w
warsztacie online

Wszystko w pigułce w formie on-line live. Syntezy miesiąca.
Często dodatkowo zaproszony gość, jeszcze bardziej
zwiększający wartość spotkania. Policzmy wyłącznie nasz czas
na bezpośrednie przygotowanie materiałów na Warsztat.

14 h

Archiwum
webinarów Strefy
Managera

Dostęp do
webinarów
Strefy
Managera

Dziesiątki godzin eksperckich wystąpień, najlepsi specjaliści,
bardzo rozbudowana tematyka, wszystko dostępne 24/7 online. Dołączasz do Strefy dzisiaj, a masz dostęp do wszystkich
historycznych nagrań.

20 h

Baza Probase360
FoodFraud

Bieżący, pełny
monitoring
zafałszowań

Na pełny monitoring zafałszowań żywności oraz ich analizę
dedykujemy kilka etatów w firmie. To dziesiątki godzin
spędzonych miesięcznie przez naszych ekspertów na
odnajdywaniu i analizie kluczowych informacji.

160 h

Łącznie

Wiedza Strefy
Managera

To wyliczenia minimum, nie policzyliśmy wielu elementów,
które musimy wykonywać, żeby zachować systematyczność,
jakość i rzetelność.

PRAWO
przegląd zmian w
prawie

Korzyść
firmy

160+160 h

Dzięki Strefie i Probase oszczędzicie Państwo min. 320h pracy

ZAKRES OFERTY KOMPLEKSOWEJ
PAKIET FIRMA
Cena cennik

2700 PLN

Cena łączna

5400 PLN

Dodatkowy
dostęp w ramach
jednego zakładu

2700 PLN
4200 PLN

4900 PLN*

300

300

600

Monitoring
zmiany prawne

✓



✓

Treści ekspertów
Strefy M

✓



✓

Raporty RISK –
produkty
niebezpieczne

✓



✓

Baza online +
Raporty FRAUD –
produkty
zafałszowane



✓

✓

Alert e-mail Food
Fraud



✓

✓

Inteligentny plik
Excel (Fraud)

✓

✓

✓

(1 konto w
module/modułach)

*W cenie PAKIETU FIRMA są 3 konta dostępowe (imienne) do obu modułów.
LICENCJA PAKIET FIRMA – DOTYCZY POJEDYNCZEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ / ZAKŁADU
W PRZYPADKU FIRM WIELOZAKŁADOWYCH, GDZIE KAŻDY ZAKŁAD PODLEGA OSOBNEMU
PROCESOWI CERTYFIKACJI DODATKOWA DOPŁATA LICENTYJNA ZA ODDZIAŁ KORZYSTAJĄCY Z BAZ
– USTALENIA INDYWIDUALNE
Ceny dla okresu 1 roku – krótsze dostępy ustalane indywidualnie z klientem.
Ceny w PLN netto, obowiązują do 31.10.2022

Oferta dostępu do materiałów Strefy Managera oraz Probase360 realizowana w ramach programu
Food Safety Culture Initiative PL i skierowana jest wyłącznie do firm o profilu produkcyjnym lub
dystrybucyjnym żywność, suplementy diety, opakowania i materiały pomocnicze do produkcji
wymienionych. Treści wyłącznie do wykorzystania na wewnętrzne potrzeby firmy.

Zlecenie
Firma/Company
Adres /Address
NIP/ VAT No.
Osoba kontaktowa/ Contact person

Pozycja /No.
1
2
3
4
5

Opis/Scope
Strefa Managera – 1 rok
Probase360 – 1 rok
Strefa Managera + Probase360 – 1 rok
Pakiet firma – 1 rok
Dodatkowe konta imienne

X [wybieram]

Cena/Price
2700 PLN
2700 PLN
4200 PLN
4900 PLN

Uruchomienie usługi dnia: ………………………………………………………………………………. (data)
Adres/y e-mail do usługi Strefa Managera:…………….…………………………………………………………………………
Adres/y e-mail do usługi Probase360:….……………………………………………………………………………………………
Warunki zlecenia
Wszystkie ceny netto. Podatek 23%. Warunki płatności – w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
Złożenie niniejszego zamówienia potwierdza zapoznanie i zaakceptowanie Ogólnych Warunków i Regulaminu
portalu FoodFakty.pl oraz korzystania z baz danych firmy Prokonsument Sp. z o.o.
Data: __________________________________________
Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia zamówienia: __________________________________________
Podpis: __________________________________________
Pieczęć firmowa: __________________________________________

foodfakty@foodfakty.pl
biuro@prokonsument.net.pl

Prokonsument Sp. z o.o.
ul. Serwituty 25,
02-233 Warszawa

Tel.: +48 501 370 590

