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BİR WOOLMARK TEDARİK ZİNCİRİ LİSANS ALANI 
OLABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

BAŞVURU 

Woolmark sertifikasyon 
yolculuğunuza başlamak 

için, lütfen bu başvuru 
formunu doldurun.

LİSANS 
AKTİVASYONU
Woolmark Lisans 

Sözleşmenizi imzaladıktan 
ve faturanızı ödedikten 

sonra, size özgü bir Lisans 
Numarası ve bir sertifika 

alacaksınız ve portala 
tam erişim yetkisine sahip 

olacaksınız.  Bir Tedarik 
Zinciri Lisans Alanı 

olmanız, müşterilerinizin de 
yünlü ürünlerini sertifikalı 

almalarını kolaylaştıracaktır 
ve böylece, müşterileriniz 
de bizim ikonik logomuzu 

kullanabileceklerdir. 

ÜRÜN GİRDİ & 
TESTLERİ 

Başvurunuz incelendikten 
sonra, sertifikalanacak tüm 

ürünler hakkında gerekli 
bilgileri verebilmeniz için 
my.Woolmark portalına 
sınırlı erişiminize olanak 
sağlanacaktır. Woolmark 
sertifikasyonu için iplikler, 

kumaşlar, giysiler, iç giyim ve 
yıkama ürünlerinin tamamının 
yetkili laboratuarlar tarafından 
bağımsız olarak test edilmeleri 

gerekmektedir.

MY.WOOLMARK 
PORTALI

Destek araçlarına hızlı ve kolay 
erişmenize olanak sağlayan 

kaynaklar açısından zengin ve 
kişiselleştirilmiş bir web sitesi: 

- Piyasa istihbarat raporları 
- Sallantı karton ve dokuma 

etiketler için artwork 
ve detaylar 

- Test talepleri  
- Ürün inovasyon desteği 

- Hesap desteği 
- Ürününüzü tanıtmak için 

kullanabileceğiniz pazarlama 
varlıkları

DESTEK 

Bir lisans alan olarak 
size, aşağıdaki konularda 
destek vermekle görevli 

bir Woolmark İş Geliştirme 
Müdürü tahsis edilecektir: 

- Sertifikasyon süreci 
- Yün endüstrisi hakkında 

bilgiler  
- İnovasyonların 
ticarileştirilmesi 
- Teknik transfer 

- Eğitim ve öğretim 
- Halkla İlişkiler ve 
Pazarlama desteği 

Konfeksiyoncu

ÖrgücüDokumacı

Eğirici

 
PRODUCT INPUT 

& TESTING LICENCE ACTIVATION
ACCESS TO 

MY.WOOLMARK PORTAL SUPPORT

To begin the process of being 
certified and to use our iconic 

logo, you’re required to 
complete the application, 
access by clicking here.  

Once your application is 
approved, you will get access 
to the my.Woolmark portal. 

Here you are required to input 
all products requiring 

Woolmark Certification to 
where they will be assessed for 

testing requirements. Yarns, 
fabrics, garments, interiors, 

and laundry products must be 
independently tested by 

authorised labs to qualify for
Woolmark Certification. 

Once the testing has been 
approved, the licence can be 

activated through signing your 
Woolmark Licence Agreement 

and payment of the invoice. 
Once completed, you will 

receive your Licence Number, 
Certificate, and full access to 
the portal. As a Supply Chain 
Licensee, you can pass your 

certification on to your 
customers, so they can use our 

iconic logo. 

A personalised website rich with 
resources that provide you with 
instant access to support tools:

– Market reports
– Tickets and labels
– Testing requests

– Product innovation
– Account support 
– Marketing assets

As a licensee, you’ll be 
allocated your own Woolmark 
Account Manager to provide 

support in:
– The certification process

– Wool market insights
– Innovation commercialisation

– Technical transfer
– Training and education

www.woolmark.com/licensee-portal

How to become a Woolmark Supply Chain Licensee

https://www.woolmark.com/industry/certification/get-certified/

