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COSM&TIC ASSIST, “COSM” (Kozmetik alanında) ve “TIC” (Tamamen Endüstri Danışmanlığı alanında) danışmanlığı 

sunar: GIDA TAKVİYELERİ, TIBBİ CİHAZLAR, FARMAKOLOJİK ÜRÜN, BİYOSİTLER, KİMYASALLAR, TEHLİKELİ MADDELER, 

DETERJANLAR. 360 ° DANIŞMANLIĞIMIZ, "BASKETİNİZİ" yapmanız için size bir "ASİST" olarak hizmet edebilir 

 

   

KOZMETİK VE GÜZELLİK BAKIMI 

Ruhsatlandırma: sorumlu kişi, PIF, güvenlik değerlendirmesi, CPNP, FSC, etiketleme, kozmotovijilans. Uluslararası 

Ruhsatlandırma İşleri (İhracat/Belgelendirmeler/RP): AB, Birleşik Krallık, ABD, ÇİN, KANADA, EMİRLİKLER ve diğer 

bölgeler. 

Formülasyon: kozmetik ve formüllerin geliştirilmesi ve desteklenmesi; AR-GE içeriği ve ham maddeler; teknik 

kozmetolojik eğitim; üretim atölyesinin hazırlanması, açılması ve teknik yönü; protokollerin ve işletme prosedürlerinin 

düzenlenmesinde destek 

Kalite: Kozmetikler için GMP desteği (ISO 22716); ISO 90001 desteği; birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım denetimi; 

belgelendirme desteği (ISO 9001, ISO 22176); kişiselleştirilmiş eğitim kursları; kurum içi personel eğitimi. 

Pazarlama ve İletişim: eğitim ve iletişim; dijital kozmetik danışmanlığı (iletişim ve satış); bilimsel pazarlama yöneticisi; 

pazarlamaya yönelik kozmetoloji eğitimi; pazarlama kampanyalarının ve yeni araçların geliştirilmesi; iletişim kursları; 

psikolojik pazarlama kursları. 

Uluslararası İthalat ve İhracat: gümrük danışmanlığı (İthalat ve İhracat), uluslararası vergiler, uluslararası projeler, 

sözleşmeler ve uluslararası ticaret, ihracat kontrolü (1° & 2° seviyesi), ihracat planı şirketine taslak hazırlama veya 

operasyonel metodik destek, ulusal ve uluslararası iş için ağ ve araçlar, TEM (Geçici İhracat Müdürü) ve/veya DEM 

(Dijital İhracat Yöneticisi) hizmetleri, ihracat ve uluslararası plan için geçici danışmanlık ve pazar araştırmaları,  dünya 

çapında mevzuata uygunluk. 

INFO@COSMETICASSIST.COM
http://www.cosmeticassist.com/
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SPA VE SAĞLIK 

Design: sağlıklı yaşam düzeni tasarımı; sağlıklı yaşam alanı yenileme; 

Yönetim: spa optimizasyonu; spa ve sağlıklı yaşam alanı yönetimi; personel eğitimi; personel seçimi; ekip kurma; 

Training: personel eğitimi; personel seçimi; ekip kurma; 

Concept & Protocols: termal ve profesyonel kozmetik hatlarının incelenmesi ve geliştirilmesi, tedavi protokollerinin 

oluşturulması, yeni sağlık/masaj ritüellerinin oluşturulması; 

Pazarlama ve İletişim: dijital danışmanlık (iletişim ve satış); pazarlamaya yönelik kozmetoloji eğitimi; pazarlama 

kampanyalarının ve yeni araçların geliştirilmesi; iletişim kursları; psikolojik pazarlama kursları. 

 

 

GIDA TAKVİYELERİ 

Ruhsatlandırma İşleri: gıda sektörü operatörü, bildirim, etiketleme, belgelendirmeler, talepler, destek ve uygunluk. 

Uluslararası Ruhsatlandırma İşleri (İhracat/Belgelendirmeler): AB, Birleşik Krallık, ABD, ÇİN, KANADA, EMİRLİKLER ve 

diğer bölgeler. 

Formülasyon: gıda takviyelerinin araştırılması ve geliştirilmesi; AR-GE içeriği ve ham maddeler; teknik eğitim; üretim 

atölyesinin hazırlanması, açılması ve teknik yönü; protokollerin ve işletme prosedürlerinin düzenlenmesinde destek. 

Kalite: Takviyeler için GMP desteği; birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım denetimi; belgelendirme desteği (FDA 

Takviye Gıda); kişiselleştirilmiş eğitim kursları; kurum içi personel eğitimi. 

Pazarlama ve İletişim: eğitim ve iletişim; dijital danışmanlık (iletişim ve satış); bilimsel pazarlama yöneticisi; 

pazarlamaya yönelik eğitim; pazarlama kampanyalarının ve yeni araçların geliştirilmesi; iletişim kursları; psikolojik 

pazarlama kursları. 

Uluslararası İthalat ve İhracat: gümrük danışmanlığı (İthalat ve İhracat), uluslararası vergiler, uluslararası projeler, 

sözleşmeler ve uluslararası ticaret, ihracat kontrolü (1° & 2° seviyesi), ihracat planı şirketine taslak hazırlama veya 

operasyonel metodik destek, ulusal ve uluslararası iş için ağ ve araçlar, TEM (Geçici İhracat Müdürü) ve/veya DEM 

(Dijital İhracat Yöneticisi) hizmetleri, ihracat ve uluslararası plan için geçici danışmanlık ve pazar araştırmaları,  dünya 

çapında mevzuata uygunluk. 
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İLAÇ VE TIBBİ CİHAZLAR 

Ruhsatlandırma Tıbbi Cihazlar: üretici/yetkili temsilci, teknik dosya, mevzuattan sorumlu kişi, gözetim, bildirim. 

Uluslararası Ruhsatlandırma İşleri (İhracat/Belgelendirmeler): AB, Birleşik Krallık, ABD, ÇİN, KANADA, EMİRLİKLER ve 

diğer bölgeler. 

Ruhsatlandırma İlaç : pazarlama yetkisi, evrak dosyası, CTD/e-CTD, ürün özelliklerinin özeti, broşür, IA/IB/II 

varyasyonları, farmakolojik ürün sertifikası, destek ve uygunluk. Uluslararası Ruhsatlandırma İşleri 

(İhracat/Belgelendirmeler): AB, Birleşik Krallık, ABD, ÇİN, KANADA, EMİRLİKLER ve diğer bölgeler. 

Kalite Tıbbi Cihazlar: denetim; belgelendirme desteği (Tıbbi Cihazlar 13485); kişiselleştirilmiş eğitim kursları; kurum içi 

personel eğitimi. 

Pazarlama ve İletişim: eğitim ve iletişim; dijital danışmanlık (iletişim ve satış); pazarlamaya yönelik eğitim; pazarlama 

kampanyalarının ve yeni araçların geliştirilmesi; iletişim kursları; psikolojik pazarlama kursları. 

Uluslararası İthalat ve İhracat: gümrük danışmanlığı (İthalat ve İhracat), uluslararası vergiler, uluslararası projeler, 

sözleşmeler ve uluslararası ticaret, ihracat kontrolü (1° & 2° seviyesi), ihracat planı şirketine taslak hazırlama veya 

operasyonel metodik destek, ulusal ve uluslararası iş için ağ ve araçlar, TEM (Geçici İhracat Müdürü) ve/veya DEM 

(Dijital İhracat Yöneticisi) hizmetleri, ihracat ve uluslararası plan için geçici danışmanlık ve pazar araştırmaları,  dünya 

çapında mevzuata uygunluk. 

 

 

KİMYASALLAR, TEHLİKELİ MADDELER, DETERJANLAR, KİMYASAL TARIM ÜRÜNLERİ VE BİYOSİTLER  

Kimyasallar ve Tehlikeli Maddeler, Karışımlar, Ürünler için Ruhsatlandırma: RECH bildirimleri; CLP bildirimleri; UFI 

bildirimleri; AB ve AB dışı güvenlik veri sayfaları, Ürünler için danışmanlık (bildirim SCIP Veritabanı). Uluslararası 

Ruhsatlandırma İşleri (İhracat/Belgelendirmeler): AB, Birleşik Krallık, ABD, ÇİN, KANADA, EMİRLİKLER ve diğer bölgeler. 

İş Güvenliği, Çevre ve Atık için Düzenleyici Endüstriyel Danışmanlık: RSPP (Önleme ve Korumadan Sorumlu Kişi), 

Endüstriyel Risk Yönetimi (DVR), Yangın Önleme, Atık Mevzuatı ve Yönetmeliği, Eğitim. 

Ruhsatlandırma Tehlikeli Madde Taşıma Danışmanlığı: ADR; RID; IMDG; IATA 

Ruhsatlandırma Deterjanlar: UFI bildirimleri; AB ve AB dışı teknik ve güvenlik veri sayfaları. Uluslararası 

Ruhsatlandırma İşleri (İhracat/Belgelendirmeler): AB, Birleşik Krallık, ABD, ÇİN, KANADA, EMİRLİKLER ve diğer bölgeler. 
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Ruhsatlandırma Biyositler ve PMC (Tıbbi Cerrahi Cihazlar): tescil dosyası; yetkilendirme başvurusu; PA onay 

başvurusu; etiketleme; destek ve uygunluk. Uluslararası Ruhsatlandırma İşleri (İhracat/Belgelendirmeler): AB, Birleşik 

Krallık, ABD, ÇİN, KANADA, EMİRLİKLER ve diğer bölgeler. 

Ruhsatlandırma Kimyasal Tarım Ürünleri: madde ve ürünler için danışmanlık, Gübreler, PPP – Bitki Koruma Ürünü ve 

Bitki Sağlığı Ürünleri. Uluslararası Ruhsatlandırma İşleri (İhracat): AB. 

Formülasyon: Deterjanlar, Biyositler ve PMC'nin (Tıbbi Cerrahi Cihazlar) geliştirilmesi ve desteklenmesi; AR-GE içeriği 

ve ham maddeler; teknik eğitim; üretimin hazırlanması, açılması ve teknik yönü; protokollerin ve işletme 

prosedürlerinin düzenlenmesinde destek. 

Pazarlama ve İletişim: eğitim ve iletişim, dijital danışmanlık (iletişim ve satış); pazarlamaya yönelik eğitim; pazarlama 

kampanyalarının ve yeni araçların geliştirilmesi; iletişim kursları; psikolojik pazarlama kursları. 

Uluslararası İthalat ve İhracat: gümrük danışmanlığı (İthalat ve İhracat), uluslararası vergiler, uluslararası projeler, 

sözleşmeler ve uluslararası ticaret, ihracat kontrolü (1° & 2° seviyesi), ihracat planı şirketine taslak hazırlama veya 

operasyonel metodik destek, ulusal ve uluslararası iş için ağ ve araçlar, TEM (Geçici İhracat Müdürü) ve/veya DEM 

(Dijital İhracat Yöneticisi) hizmetleri, ihracat ve uluslararası plan için geçici danışmanlık ve pazar araştırmaları,  dünya 

çapında mevzuata uygunluk. 


