Forest Stewardship Council®
FSC® Brasil

Você é certificado pelo FSC?
Já ativou o seu perfil no FSC Marketplace?
O FSC Marketplace é uma plataforma on-line gratuita que
conecta as organizações certificadas no mundo todo. Lá você
encontra novos fornecedores e é encontrado por novos
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O FSC Marketplace é uma plataforma global, portanto é
interessante descrever a sua organização em português e em
inglês e/ou espanhol.
Importante! Personalize seu perfil para que sua organização apareça nos resultados
de busca. O sistema de busca usa estas informações para o resultado de uma
pesquisa.
Insira seu site institucional para que o mundo saiba mais sobre sua empresa.
Inclua os detalhes de contato do seu vendedor para que as pessoas possam
falar diretamente com ele.

Acompanhe seu sucesso
O FSC Marketplace oferece estatísticas do visitante do
seu perfil.
Visitas no perfil: Quantas pessoas já viram seu perfil?
Tráfego do site: Quantas pessoas foram do seu perfil

“O principal benefício para as empresas
certificadas pelo FSC, é que podem mostrar
todos os seus produtos e materiais certificados
em um único lugar. As empresas precisam se
registrar para ficar visível para as outras

para o seu site?

pessoas, então, incentivamos todos os nossos

Com um upgrade, você conquista o perfil Premium,
aparece nos primeiros lugares da busca e tem mais dados
estatísticos.

detentores de certificados a se registrar e
aproveitar os benefícios dessa ferramenta.”
Kim Carstensen, Diretor Geral, FSC.

País do visitante: Quais países estão visualizando seu perfil?
Setor do visitante: Quais setores estão interessados em fazer negócios com você?

Ative seu perfil registrando-se em: marketplace.fsc.org
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Sua empresa procura materiais e produtos
certificados pelo FSC?
Procure no FSC Marketplace
Se você é comprador, comerciante ou vendedor, o
FSC Marketplace é uma plataforma on-line gratuita
para busca de produtos certificados FSC.

Sabe aquele produto certificado FSC que
você estava procurando? Encontre agora no
FSC Marketplace!

O que é o FSC?
®

O FSC, Forest Stewardship Council , é uma organização independente, não governamental, sem fins
lucrativos, criada para promover o manejo florestal responsável ao redor do mundo., por meio de uma
gestão ambientalmente adequada, socialmente benéfica e economicamente viável. O FSC Marketplace
conecta você a novos mercados, ajudando no crescimento dos negócios e promovendo a proteção de
nossas florestas. Não importa qual é o seu setor – construção, varejo, papel ou embalagem – você pode
encontrar os produtos e materiais certificados pelo FSC no Marketplace.

O FSC Marketplace está pronto para os negócios
Como buscar produtos certificados no FSC Marketplace?
Tipo de produto: tora, tábua, madeira serrada, pallets, papel, embalagens, cortiça ou ervamate certificada pelo FSC. Seja específico e indique o tipo do produto.
Selo: Escolha entre FSC 100%, FSC Reciclado, FSC Misto ou Madeira Controlada.
Setor: Papel, construção, varejo ou embalagem.
País: Encontre as empresas certificadas pelo FSC mais próximas a você.

FSC Marketplace: um serviço completo
Nunca foi tão fácil encontrar produtos certificados FSC!
Foto de produtos
Contato de vendas: Conecte-se diretamente com a
equipe de vendas.
Site: Descubra mais informações sobre a empresa no site.
Segurança: Todos os certificados são verificados!

E o melhor de tudo, é gratuito!
Experimente hoje mesmo, visite marketplace.fsc.org.
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