
myOEKO-TEX®
Sertifika sahipleri için bilgilendirme kılavuzu



myOEKO-TEX® nedir?
• Şirket profili düzenleme

(OEKO-TEX® Buying Guide/ OEKO-TEX® Satın alma Kılavuzu için)
OEKO-TEX® Satın alma kılavuzu: Uygun malzemelerin tedarikini ve ayrıca güvenilir 

kooperasyon ortakları ve tedarikçilerin seçimini en iyi şekilde destekleyen ücretsiz bir 

bilgi aracıdır. Ayrıca OEKO-TEX® tarafından sertifikalandırılmış ürünleri uluslararası 

rağbet gören bir platformda pazarlama ve böylelikle şirketi ön plana çıkarma imkanı 

sunmaktadır. 

• Firma ek bilgi girişi işlemleri 

• Etiket indirme

Giriş:
www.my.oeko-tex.com

Sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre bilgileri enstitümüz
tarafından sağlanabilecektir. Ayrıca sertifika yenileme 
dönemlerinde otomatik olarak gönderilmektedir.
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https://my.oeko-tex.com/customer-portal/public/login/?uri=/customer/&args=


Şirket profiline giriş ve düzenleme
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• Firma logosu ekleme

• Adres onayı 
(Firma adresinizin OEKO-TEX® Buying Guide/ OEKO-TEX® 

Satın alma Kılavuzu'nda görünür olması için “yes” işaretleyiniz.)

• Web adresi ekleme

• Adres ve iletişim 
bilgileri ekleme
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Şirket profiline giriş ve düzenleme



• Farklı dilde firma 
bilgisi oluşturma

• Görsel ekleme 
(Firma içi tesisler, üretim veya ürün resimleri)

• Metni biçimlendirme
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Şirket profiline giriş ve düzenleme



• Ürün grubu (Örn. Kumaş, aksesuar, fason baskı, bitmiş ürün, vb.)
• Ürün tipi (Örn. Pamuk, polyester ve diğer elyaf karışımları, metal, organik, geri dönüştürülmüş, vb.)

Kategoriler (Sertifikalı ürünleri kategorilendirmeniz, belgeli ürün 

arayışında olan alıcıların size ulaşabilmelerini sağlayacaktır.)

Anahtar kelime tanımlama
(Tanımlanan kelimeler, firmanızı ilgili arama sonuçlarında da 

listeleyecektir.  Örn.: Firma ismi, kapsam, kumaş veya boyama tipi, vs.)

Sertifikalı ürünleri tanımlama
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• Marka logosu

• İletişim bilgisi

• Web adresleri

Marka ekleme
(Firma kapsamındaki markalı 
ürünler eklenebilir.)

• Marka ismi
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Satın alma kılavuzuna (buying guide) veri girme



Sertifika Numarası 

Etiket dili

QR kodu(Evet/Hayır)

Etiket formatı
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Etiket İndirme



Her aşamada size yardımcı 
olmaktan

memnuniyet duyacağız.

• info@hohenstein.com.tr
• www.hohenstein.com.tr
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