
ZÁRUKA KVALITY 

 A BEZPEČNOSTI VÝROBKU
■  Definujeme a nastavujeme

interní standardy přizpůsobené
místním souvislostem v celém
hodnotovém řetězci.

■  Pracujeme na aktivním přístupu k
identifikaci a řízení rizik.

■  Jsme zodpovědní za identifikaci
a jednání v případě výskytu
nestandardního produktu.

Charta kvality
Předsevzetím skupiny Tereos je dodávat bezpečné produkty, které budou splňovat 
veškeré právní předpisy, standardy kvality a bezpečnosti produktů a také očekávání 
našich zákazníků. Naše týmy a partněři denně pracují podle následujících zásad:

Skupina Tereos

ZABEZPEČIT SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ 

 A POKRAČOVAT VE ZLEPŠOVÁNÍ
■  Očekávání našich zákazníků

jsou v rámci našeho
partnerského přístupu vždy
zohledňována.

■  Pro zlepšení naší organizace
a postupů sbíráme zpětnou
vazbu na naše produkty a jejich
reklamace.

■  Sdílíme osvědčené postupy pro
neustálé zlepšování.

POSÍLENÍ KULTURY KVALITY 

 A BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ
■  Zvyšujeme povědomí našich

zaměstnanců o jejich rolích a
povinnostech vůči kvalitě a
bezpečnosti výrobků.

■  Zavádíme speciální školení
zaměřené na kvalitu a bezpečnost
výrobků.

■  Kontrolujeme a zlepšujeme naše
úrovně shody auditováním
našich postupů.

Gwenaël Elies 
Předseda Představenstva

TEREOS GRAPHIC CHARTER / BASICS / THE LOGO

DESCRIPTION OF THE LOGO

The Tereos logo consists of a sphere and the 
name Tereos. It has evolved as a simplified 
symbol and a highly visible name to reinforce 
the brand’s impact. The font is unique and 
customized.
The Tereos emblem, the “Tereosphere” is 
deployed as a bright sphere featuring raw 
materials – beets, sugarcane and cereals – 
symbolized by leaves.
The Tereosphere has a 4-colour identity: blue for 
the crystalline purity of sugars, and red, orange 
and yellow for the energy extracted from the 
earth.

The Tereos logo is never used without the sphere. 
The sphere must never be used by itself except in 
very specific cases (e.g.: as an icon for a mobile 
app).

N.B. When copying the logo, use 
the production files provided.

The logo identity colours

blue Tereos
Pantone 2935 C
C90, M55, Y0, K0 
R5, G100, B175
# 0666b0

red Tereos
Pantone 485 C
C0, M100, Y100, K10
R210, G10, B15
# d10a11

orange Tereos
Pantone 144 C
C0, M65,Y100, K0 
R235, G120, B5
# ec7607

yellow Tereos
Pantone 109 C
C0, M30, Y100, K0 
R250, G185, B0
# 7f9b900
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